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I 

 

IZVLEČEK  

 

Prehrana mladih ima več posebnosti, zato je pomembno, da ji posvečamo večjo pozornost in skrb. 

Neustrezne prehranjevalne navade mladostnikov se lahko odražajo tudi v kasnejših življenjskih 

obdobjih, kot bolezenska stanja (npr. bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, debelost idr.). Zato 

je dobro, da posebno pozornost namenjamo tudi šolski prehrani, ter z njo poskušamo mlade navajati 

na zdrav način prehranjevanja. Namen diplomskega dela je analizirati prehranske navade dijakinj 

in dijakov Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani ter ugotoviti njihovo zadovoljstvo in 

mnenje o kakovosti šolske malice. Ocenjena je bila tudi kakovost šolske malice.  

V raziskovalnem delu diplomskega dela smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo dela. 

Potrebne podatke smo pridobili z vprašalnikom, ki je vseboval vprašanja o prehranjevalnih navadah 

dijakov, njihovem zadovoljstvu s šolsko malico in njihovem mnenju o njeni kakovosti. V vzorec 

je bilo vključenih 121 dijakinj in dijakov starih od 15 do 21 let. Rezultati raziskave so pokazali, da 

se neredno prehranjujejo, saj jih večina uživa le tri obroke dnevno. Vsak dan zajtrkuje samo 14,1% 

dijakinj in 22,8% dijakov, večini je prvi obrok dneva šolska malica, ki jo uživajo redno. Dijakinje 

in dijaki so v večini primerov s ponudbo in kakovostjo šolske malice zadovoljni, želeli pa bi si 

večjih porcij hrane. Ocena kakovosti šolske malice je pokazala, da je ob manjših odstopanjih malica 

kakovostna.  

 

Ključne besede: srednja šola, dijaki, šolska malica, zajtrk, prehranjevalne navade  

  



II 

 

ABSTRACT  

 

Nutrition of adolescents have several features. Therefore it is important to pay a lot of  attention 

and care to nutrition. Improper eating habits of adolescents may be reflected in later stages of life 

such as medical conditions (e.g. cardiovascular disease, diabetes, obesity, etc.). Therefore it is a 

good idea to pay special attention to the school meals and trying to accustomed young people to 

healthy eating. The aim of our thesis was to analyse the dietary habits of secondary school students 

and to determine their satisfaction and perception of quality of school meals at Secondary School 

for Catering and Tourism in Ljubljana. We also assessed the quality of school lunch.  

In the research part of the thesis we used the descriptive method. The necessary data were obtained 

through a questionnaire which included questions about the eating habits of students, their 

satisfaction with school meals and their opinion on its quality. Our sample included 121 students 

in ages between 15 to 21 years. The results showed us irregular eating habits because most of 

students enjoy just three meals a day. Less than 22,8% of students (14,1% female; 22,8% male) eat 

breakfast every day. Furthermore, for the majority is school lunch first meal of the day. A large 

number of students consume school meals on a regular basis. In most cases they are satisfied with 

offer and quality of school meals. Students want larger portions of food. Evaluation of the quality 

of school meals has shown us that it is according to small variations qualitative. 

 

Keywords: high school, students, school lunch, breakfast, eating habits 
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1. UVOD 

 

V mladostniškem obdobju je varna, uravnotežena in pravilno razporejena hrana preko celega dne 

ključnega pomena za pravilen razvoj in rast organizma.  Med pomembne dejavnike spadajo tudi 

odnos najstnikov do hrane, prehranske navade in njihova telesna aktivnost. Iz raziskav, ki so bile 

opravljene v Sloveniji lahko razberemo, da so prehranske navade naših mladostnikov slabe. Izmed 

dnevnih obrokov najpogosteje opuščajo zajtrk. Skrb vzbujajoč podatek je tudi, da jih samo polovica 

vsak dan uživa sadje, zelenjavo pa le dve petini. Poleg tega pogosto posegajo po slanih in sladkih 

prigrizkih (Simčič idr., 2010).  

 

Najpomembnejše je, da je sistem šolske prehrane dobro urejen, kar pomeni, da je omogočen dostop 

do obrokov vsem mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni sistem. Poleg tega pa to dobro 

vpliva na njihovo zdravje in jih spodbuja k zdravemu načinu prehranjevanja. 

Namen diplomskega dela je oceniti kakovost dijaške prehrane in ugotoviti kaj menijo dijaki na 

Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani (SŠGTLJ) o kakovosti šolske prehrane ter vplivu 

prehranjevanja na zdravje.  

 

Diplomsko delo se sestoji iz dveh delov. V prvem delu smo navedli pregled objavljene strokovne 

literature, ki podrobneje predstavlja organizacijo šolske prehrane, energijske in hranilne potrebe 

mladostnikovega organizma ter režim prehranjevanja mladostnikov. Predstavljena je tudi analiza, 

ki predstavlja stanje kakovosti šolskih malic v Sloveniji. V drugem delu diplomskega dela pa so 

predstavljeni podatki o prehranskih navadah dijakov ter mnenju dijakov SŠGTLJ o zagotavljanju 

in kakovosti šolske malice, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Poleg tega pa 

smo v drugem delu predstavili tudi oceno kakovosti šolske malice na SŠGTLJ, ki smo jo izvedli s 

pomočjo programa Odprta platforma za klinično prehrano (OPKP).  
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2. ŠOLSKA PREHRANA MLADOSTNIKOV 

 

Šolsko prehrano v osnovnih in srednjih šolah ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013). 

Ta zakon ureja organizacijo in subvencioniranje šolske prehrane. Šolska prehrana pomeni 

organizirano prehrano učencev in dijakov, v vseh dneh, ko so prisotni v šoli v skladu s šolskim 

koledarjem. Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico (Simčič idr., 

2010). Dijakom pa je šola dolžna organizirati toplo ali energijsko in hranilno bogatejšo hladno 

malico (Zakon o šolski prehrani, Ur. l. RS, št. 43/2010).  

 

2.1. Organizacija šolske prehrane 

Šole nosijo odgovornost za organizacijo šolske prehrane. Nabavo živil, pripravo in razdeljevanje 

obrokov šole izvajajo same, lahko pa za to izberejo drugi vzgojno – izobraževalni zavod ali pa s 

pogodbo te dejavnosti prenesejo na zunanjega izvajalca. Ravnatelj ima možnost, da na šoli imenuje 

skupino za prehrano, ki daje predloge in mnenja glede šolske prehrane (Zakon o šolski prehrani, 

Ur. l. RS, št. 43/2010).  

Pravila šolske prehrane sprejme svet šole, šola sama pa določi natančnejše postopke evidentiranja 

in nadzora nad koriščenjem obrokov, ravnanje z neizkoriščenimi obroki in načinom seznanitve 

dijakov in staršev o pravilih šolske prehrane. Šola mora upoštevati smernice za prehranjevanje, 

poleg tega pa mora vsaj enkrat letno preveriti stopnjo zadovoljstva dijakov in staršev s šolsko 

prehrano ter vsaj enkrat letno s strokovnim spremljanjem ugotavljati skladnost jedilnikov s 

strokovnimi usmeritvami (Simčič idr., 2010). 

  

Na SŠGTLJ to opravlja zunanji izvajalec, ki je zadolžen za šolsko prehrano. V primeru, da šola 

nima zunanjega izvajalca in sama pripravlja hrano svojim dijakom, skrbi za zgoraj naštete 

dejavnosti organizator šolske prehrane.  

 

2.2. Osnovna načela šolske prehrane  

Kot je navedeno v smernicah za prehranjevanje v vzgojno – izobraževalnih zavodih (2010) je 

organiziranje šolske prehrane pomemben del vzgojno – izobraževalne dejavnosti v vsakem vzgojno 

– izobraževalnem zavodu. Najpomembnejšo vlogo ima organizator šolske prehrane, poleg njega 

pa so pomembni tudi vsi ostali, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji šolske prehrane. Za dobro 

organizacijo je pomembno, da se vsi v prvi vrsti držijo osnovnih načel šolske prehrane.  
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Osnovna načela šolske prehrane sestavlja sedem temeljnih načel:  

 načelo strokovnosti in strokovnega usposabljanja govori o tem, da morajo organizatorji 

šolske prehrane in vsi, ki sodelujejo pri načrtovanju in pripravljanju prehrane v vzgojno – 

izobraževalnih zavodih opravljati svoje delo v skladu z najnovejšimi strokovnimi spoznanji 

na področju prehrane in strokovno etičnimi načeli, 

 načelo strokovne avtonomnosti govori o tem, da je organizator šolske prehrane pri svojem 

delu strokovno avtonomen, če pa bi imel strokovne pomisleke se posvetuje s strokovnjaki 

svojega področja iz zunanjih ustanov, 

 načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja pravi, da mora 

organizator šolske prehrane upoštevati to načelo med vsemi (dijaki, učitelji, drugimi 

strokovnimi sodelavci in starši), ki so kakorkoli povezani s šolsko prehrano v vzgojno – 

izobraževalnem zavodu ali zunaj njega. Za zagotavljanje večje kakovosti, učinkovitosti in 

profesionalnosti se mora organizator šolske prehrane strokovno povezovati z drugimi 

organizatorji šolske prehrane v vzgojno – izobraževalnih zavodih, 

 načelo aktualnosti govori o upoštevanju posebnosti, ki so vezane na šolsko prehrano in 

izhajajo iz vsakokratnih potreb otrok in mladostnikov, ki uživajo to prehrano in o 

dolgoročnih razvojnih potrebah posameznega vzgojno – izobraževalnega zavoda, 

 načelo celostnega pristopa navaja naj organizator šolske prehrane in vsi, ki so povezani z 

organizacijo šolske prehrane upoštevajo to načelo na takšen način, da se vzpostavi in 

ohranja položaj in omogoča stalno sodelovanje z vsemi, ki uživajo šolsko prehrano. To 

načelo naj pri organizaciji šolske prehrane zajema zdravstveni, socialni, ekonomski, vzgojni 

ter gastronomski kulinarični vidik, 

 načelo ekonomičnosti se pri šolski prehrani izvaja pri gospodarnem ravnanju z viri, 

udejanjalo naj bi se pri načrtovanju in porabi materiala za pripravo obrokov, 

 načelo evalvacije lastnega dela pravi, da je za profesionalnost pri delu pomembna 

evalvacija lastnega dela, če želimo izboljšati kakovost in učinkovitost pri organizaciji šolske 

prehrane (Simčič idr., 2010). 

 

3. REŽIM PREHRANJEVANJA 

 

3.1. Obroki in časovni razmak med njimi  

Otroci in mladostniki naj bi dnevno zaužili tri glavne obroke (zajtrk, kosilo in večerjo) in dva 

dopolnilna obroka (dopoldansko in popoldansko malico). Vloga vzgojno – izobraževalne ustanove 

pri tem je, da prilagodi režim in organizacijo prehrane tako, da so zagotovljeni posamezno vsi 
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obroki glede na redni čas pouka, dejavnosti in varstva. Združevanje obrokov je odsvetovano, med 

posameznimi obroki pa naj bo vsaj dve uri presledka. Glede na organiziranost prehrane v šolah naj 

bo uživanju malice namenjenih vsaj 15 minut in najmanj 30 minut za uživanje kosila. Dopoldansko 

malico naj bi ponujali po drugi šolski uri, zato da učence in dijake navajamo ter spodbujamo na 

uživanje zajtrka pred poukom (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005).  

 

Priporočeni časi za posamezne obroke v času pouka, dejavnosti in varstva:  

 Zajtrk     od 7.00 do 7.30 ure 

 Dopoldanska malica   od 9.30 do 10.00 ure 

 Kosilo     od 12.30 do 13.00 ure 

 Popoldanska malica   od 15.00 do 15.30 ure 

 Večerja    od 18.00 do 19.00 ure 

 

V osnovnih in srednjih šolah naj bi glede na čas pouka ponudili dopoldansko malico in kosilo. V 

primeru popoldanskih aktivnosti, varstva ali drugih dejavnosti pa tudi popoldansko malico 

(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).  

 

Razdelitev dnevnih priporočenih energijskih vnosov po posameznih obrokih:  

 Zajtrk     18 – 22% dnevnega energijskega vnosa 

 Dopoldanska malica   10 – 15% dnevnega energijskega vnosa 

 Kosilo     35 – 40% dnevnega energijskega vnosa 

 Popoldanska malica   10 – 15% dnevnega energijskega vnosa 

 Večerja    15 – 20% dnevnega energijskega vnosa. 

 

V primeru, da srednja šola ne nudi kosila, so lahko malice za dijake nekoliko energijsko močnejše, 

in sicer 20 – 30% dnevnega energijskega  vnosa (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).  

 

3.2. Načrtovanje jedilnikov in njihova sestava 

Pri načrtovanju jedilnikov vzamemo kot osnovo za izračun količinskih normativov živil v obrokih 

hrane priporočene dnevne energijske in hranilne vrednosti za otroke in mladostnike, ločeno za 

posamezne starostne skupine. Jedilnike je potrebno načrtovati tako, da se tedensko izravnavajo 

priporočeni energijski in hranilni vnosi, odstopanja od priporočenih količin niso dovoljena  

(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).  
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V šolah sestavljajo jedilnike organizatorji šolske prehrane, lahko pa tudi vodje kuhinje. Pri tem naj 

bi se držali smernic zdravega prehranjevanja, ki vsebujejo naslednje točke:  

 prehrana, ki jo pripravimo mora biti pestra, to pomeni, da moramo v jedilnik vnesti čim več 

živil v okviru posameznih skupin živil, 

 uporabljali naj bi predpisano količino maščob, izdelke z nizko vsebnostjo maščob ter 

kakovostna olja. Odsvetuje se izdelke z vidno in nevidno maščobo (kot so npr. hrenovke, 

salame…), polnomastno mleko in mlečne izdelke ter cvrtje, 

 uporabljali naj bi predpisano količino soli ter izbrane začimbe, 

 uporabljali naj bi priporočeno količino sladkorja. Enostavni sladkorji naj nebi presegali več 

kot 10% dnevnega energijskega vnosa, izogibali naj bi se uporabi belega sladkorja v večjih 

količinah, presladkim dekoracijam ter sladkarijam za premostitvene obroke, 

 v dnevnem jedilniku naj bodo priporočene količine polnovrednih žitnih izdelkov. 

Priporočajo se izdelki iz polnozrnate moke, polnozrnati kruh, različne vrste müslijev, 

testenine iz polnozrnate moke in neoluščen riž, 

 v dnevnem jedilniku morajo biti zastopane priporočene količine sadja in zelenjave,  

 dnevni jedilnik mora vsebovati priporočene količine perutnine, mesa, jajc, rib, mleka in 

mlečnih izdelkov. Po priporočilih naj bi 2 – 3 krat tedensko v jedilnik vključili rdeče meso 

in 1 – 3 krat tedensko perutnino. Najmanj enkrat tedensko se priporočajo morske ribe ali 

morski sadeži. Jajca naj ne bi bila na jedilniku več kot 2 krat na teden, 

 ne smemo pa pozabiti na pijačo, ki je ravno tako pomembna. Najboljša je voda, ki pa ima 

lahko dodan sveže iztisnjen sok pomaranče ali limone, sadni ali zeliščni čaj (Hlastan Ribič, 

Maučec Zakotnik, Pokorn, 2008). 

 

Pri sestavljanju jedilnikov za srednješolce ni posebnih omejitev, razen tistih, ki veljajo za zdravo 

in uravnoteženo prehrano. Pomembno je, da so jedilniki pestro sestavljeni, in da nanje uvrstimo 

hrano, ki jo imajo srednješolci radi. To preverimo z izvajanjem anket o prehrani. Seveda njihove 

želje in okusi niso vedno v skladu z zdravo in uravnoteženo prehrano, zato jih moramo nanjo 

navajati. Poleg vsega naštetega pa je pomembno, da jedilnike prilagajamo tudi sezoni (Gabrijelčič 

Blenkuš idr., 2005).  

 

3.3. Izbira živil in postopkov priprave  

Pri organizaciji prehrane in sestavljanju jedilnikov je pomembno, da se držimo priporočil, kadar 

izbiramo živila in postopke njihove priprave. V Tabeli 1 je nekaj teh priporočil:  
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Tabela1: Priporočila glede izbire živil, ki so vir posameznih hranil 

Hranila Priporočila glede izbire živil 

Ogljikovi hidrati Živila iz skupine kompleksnih ogljikovih hidratov, ki imajo več hranljivih snovi ter 

vsebujejo prehransko vlaknino, predvsem polnozrnati žitni izdelki (različne vrste 

kruha, kaš in kosmičev), sadje, korenasta zelenjava in druga pretežno škrobna živila 

(polnozrnat riž, njoki, testenine idr.).  

Enostavni sladkorji Dodani sladkor in živila z veliko sladkorjev ne prispevajo k vnosu esencialnih 

hranljivih snovi, povečajo pa energijsko gostoto hrane, zato naj bi jih uporabljali le 

občasno in v zmernih količinah. 

Beljakovine 

 

Različne vrste mesa, jajca, ribe, mleko in mlečni izdelki so glavni vir beljakovin 

živalskega izvora, dobri viri beljakovin rastlinskega izvora pa so stročnice in 

oreščki.  

Maščobe 

 

Te so lahko v vidni obliki kot masti ali olja ter kot del mesa ali mesnega izdelka in 

v nevidni obliki kot del živila. Manj zaželene so nasičene maščobne kisline, ki se 

nahajajo predvsem v živilih živalskega izvora, zato je priporočljivo izbirati med 

pustimi vrstami mesa ter mesnimi in mlečnimi izdelki, ki vsebujejo manj maščob. 

prednost dajemo rastlinskim maščobam, predvsem rastlinskim oljem.  

Večkrat nenasičene 

maščobne kisline 

 

Najdemo jih predvsem v rastlinskih oljih (sojinem, koruznem, sončničnem, 

bučnem, mešanem jedilnem), orehovih jedrcih, sezamovem semenu in sončničnih 

pečkah. 

Omega - 6  maščobne 

kisline 

Nahajajo se v sončničnem, sojinem in koruznem olju.  

 

Omega - 3 maščobne 

kisline 

 

Te dobimo z ribami in njihovim oljem ter sojinim in repičnim oljem. Glede na to, 

da pri današnjem načinu prehranjevanja prihaja do pomanjkanja omega - 3 

maščobnih kislin jih je priporočljivo uporabljati v priporočenih količinah. Za otroke 

je pomembno, da se navadijo na uživanje morskih rib v skladu s priporočili 

pogostosti.  

Enkrat nenasičene 

maščobne kisline 

Nahajajo se predvsem v repičnem in olivnem olju ter lešnikih, mandeljnih in zelenih 

olivah.  

Nasičene maščobne 

kisline 

 

Najdemo jih v mastnih delih mesa, v mesnih izdelkih, polnomastnem mleku in 

mlečnih izdelkih ter v živilih, ki vsebujejo t.i. skrite nasičene maščobe (kot so ocvrta 

živila, obarjene salame, klobase, siri, smetana, peciva, majoneza idr.). Primernejši 

so izdelki z nižjo vsebnostjo nasičenih maščobnih kislin in živila, katerim 

predhodno odstranimo maščobe, sicer pa je priporočljiva njihova občasna uporaba 

v zmernih količinah. 

Tabela se nadaljuje  
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Nadaljevanje Tabele 1 

Hranila Priporočila glede izbire živil 

Trans maščobne kisline 

 

Vsebujejo jih uporabljene maščobe za cvrtje, nekateri namazi (npr. lešnikov namaz, 

trdna margarina), poleg teh pa tudi izdelki iz hidrogeniranih rastlinskih maščob in 

peciva, pekarski izdelki, industrijsko pripravljene juhe, jušni koncentrati ter omake. 

Primernejše so mehke dietne margarine, ker vsebujejo manj trans maščobnih kislin 

(< 0,4%) kot trdne margarine (< 10,6%).  

Voda in druge pijače 

 

Priporočljivo je pitje navadne zdravstveno ustrezne pitne vode. Poleg nje pa je 

priporočljivo uživanje tudi mineralne vode, nesladkanih sadnih in zeliščnih čajev 

ter naravnih sadnih ali zelenjavnih sokov brez dodanega sladkorja.  

Kuhinjska sol 

 

Paziti moramo na zmeren vnos jodirane kuhinjske soli (NaCl), priporočljivo je 

zmerno soljenje vseh vrst živil in odsvetovano dosoljevanje že pripravljene hrane 

po razdelitveni na porcije. Dobro je, da med gotovimi in polgotovimi živili 

izberemo tiste z manjšo vsebnostjo soli.  

Vir: Simčič idr., 2010. 

 

Tabela 2: Priporočena živila, ki so bogat vir posameznih vitaminov in elementov  

Vitamini/elementi Priporočena živila 

Vitamin A* in β 

karoteni 

Korenje, špinača, ohrovt, stročji fižol, brokoli, motovilec. 

Vitamin C Sveže sadje in zelenjava, predvsem črni ribez, jagode, paprika, brokoli, ohrovt, 

zelje, špinača, paradižnik. 

Vitamin E 

 

Olje iz pšeničnih kalčkov, sončnično olje, repično olje, olje iz koruznih kalčkov, 

sojino olje, lešniki. 

Folna kislina (folat) 

 

Zelje, paradižnik, špinača, kumare, brstični ohrovt, pomaranče, grozdje, 

polnozrnati kruh in izdelki, pšenični kalčki, soja, sicer pa tudi meso, mleko in 

mlečni izdelki. 

Kalcij 

 

Mleko in mlečni izdelki, brokoli, ohrovt, por, mineralne vode bogate s kalcijem. 

Železo** 

 

Pusta govedina in svinjina, perutnina, ribe, grah, fižol, leča, koruza, polnozrnati riž, 

polnozrnati kruh in izdelki. 

Jod Morske ribe, mleko, jajca in kuhinjska sol. 

Cink 

 

Pusta govedina in svinjina, perutnina, jajca, mleko in siri, polnozrnati kruh in 

izdelki. 

Vir: Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004  
*ob dodatku rastlinskih maščob za boljšo absorbcijo  

**železo se dosti bolje izkoristi ob sočasni razpoložljivosti vitamina C 

 

Senzorične lastnosti, prebavljivost in izkoristek posameznih hranil so odvisne od priprave hrane. 

Hrano pripravljamo s pomočjo različnih postopkov toplotnih in mehanskih obdelav. Pri tem je 
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pomembno, da izberemo tak postopek, s katerim ne bomo izgubili pomembnih hranilnih snovi v 

živilih ter dosegli najprimernejše senzorične lastnosti hrane. Postopki toplotne obdelave so različni, 

odvisno od časa priprave, medija prenosa toplote (npr. maščoba, voda, zrak) in temperature, ki je 

značilna za določen postopek. Odsvetovani so postopki obdelave pri visokih temperaturah, ker se 

pri pečenju in cvrenju lahko tvorita akrilamid in akrolein, ki sta zdravju škodljiva (Gabrijelčič 

Blenkuš idr., 2005). 

 

Tabela 3: Postopki toplotne obdelave živil  

Vrsta toplotne obdelave Postopek Termični postopki 

Kuhanje 

 

Kuhanje je postopek toplotne 

obdelave pri temperaturi približno 

100°C, primeren za vse vrste živil, 

pri katerem je posredovanje toplote 

voda ali vodna para. 

Kuhanje v vodi, Poširanje (kuhanje 

v vodi pod vreliščem), Kuhanje v 

vodni kopeli, kuhanje v sopari, 

kuhanje pod zvišanim pritiskom. 

Dušenje 

 

Je počasnejši toplotni postopek, 

primeren za vse vrste živil, kjer je 

posredovalec toplote lastna 

tekočina, voda in/ali maščoba. 

Dušenje v lastnem soku, dušenje z 

dodatkom maščobe, dušenje z 

dodatkom maščobe in vode. 

 

Pečenje 

 

To je hitrejši termični postopek, 

kjer je posredovalec toplote vroča 

maščoba in/ali vroč zrak. 

 

Pečenje v ponvi (brez ali z malo 

maščobe), cvrenje v maščobi*, 

pečenje v pečici (brez ali z malo 

maščobe ali z dodatkom pare), 

pečenje na žaru (sem spadajo tudi 

živila pečena v foliji). 

Praženje 

 

Je hitrejši toplotni postopek brez ali 

z dodano maščobo, ki se običajno 

nadaljuje še z drugimi termičnimi 

postopki. Tukaj je posredovalec 

toplote vroč zrak in/ali maščoba. 

Praženje brez maščobe (npr. 

lešniki), praženje z maščobo*. 

 

Vir: Simčič idr., 2010. 
*odsvetovani postopki termične obdelave 
 

 

 

4. PREHRANSKA PRIPOROČILA IN POTREBE OTROK V STAROSTI 

OD 15 DO 19 LET  

 

Cilj prehranskih priporočil oz. referenčnih vrednosti je izboljšanje in ohranjanje zdravja ter s tem 

kakovosti življenja. Pri vnosu hranil po prehranskih priporočilih naj bi preprečili s hrano povezane 

deficitarne bolezni (kot npr. rahitis in skorbut) in simptome pomanjkanja (npr. možganske in 
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očesne okvare) ter prekomeren vnos hranilnih snovi kot je maščoba. S hrano dobi organizem 

energijo in hranilne snovi. Potrebe po energiji in hranilnih snoveh so odvisne od posameznika in 

najrazličnejših dejavnikov, kot so spol, starost, telesna masa, konstitucija, fiziološko stanje, 

psihično stanje in načina življenja (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004).  

Različne hranilne snovi v človeškem organizmu opravljajo različne naloge, zato so dnevne potrebe 

po teh snoveh različne in odvisne od več dejavnikov. Te so strokovnjaki iz različnih držav 

raziskovali in na podlagi tega vsak v svoji državi izdelali priporočila, ki jih danes poznamo kot 

priporočila Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) (WHO Diet, nutrition and the prevention of 

chronic diseases, 2003). Po teh priporočilih naj bi ogljikovi hidrati pokrili od 55 do 75% dnevnih 

energijskih potreb, beljakovine od 10 do 15% in maščobe od 20 do 30%. Priporočila energijskih 

deležev posamezni hranilnih snovi veljajo tako za odrasle, kot tudi za mladostnike (Referenčne 

vrednosti za vnos hranil, 2004).  

 

Tabela 4: Referenčne mere telesne višine in telesne mase za izračun bazalnega metabolizma otrok 

starih od 15 do 19 let 

Starost (leta) 

 

Telesna višina 

(cm) dečki 

Telesna višina 

(cm) deklice 

Telesna teža 

(kg) dečki 

Telesna teža 

(kg) deklice 

15 - 19 174,0 166,0 67,0 58,0 

Vir: DACH, 2004 

 

 

4.1. Energijske potrebe  

Energijske potrebe našega organizma izhajajo iz bazalnega metabolizma, delovnega metabolizma 

(mišičnega dela), termogeneze po vnosu hranilnih snovi in potreb za rast, nosečnost ter dojenje. 

Bazalni metabolizem pri običajni fizični obremenitvi je največji porabnik energije. Njegova stopnja 

je odvisna od nemaščobne telesne mase, ki se z leti zmanjšuje. Pri moških je zaradi večje 

nemaščobne telesne mase bazalni metabolizem za okoli 10% večji kot pri ženskah. Referenčne 

mere za telesno maso in višino se nanašajo na spol in starostno skupino. Te so za telesno maso 

odraslih izračunane preko vzorčnih podatkov za telesno višino s formulo indeksa telesne mase 

(Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). 

 

V Tabeli 5 so navedene orientacijske vrednosti za povprečen energijski vnos pri mladostnikih starih 

od 15 do 19 let, ločeno glede na spol. Pri tem je bila upoštevana normalna telesna višina in teža, 

ter starosti prilagojena zmerna telesna dejavnost.  
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Tabela 5: Orientacijske vrednosti za povprečen vnos energije v MJ in kcal/dan pri mladostnikih 

starih od 15 do 19 let, z BMI v mejah normalnih vrednosti  

Starost (leta) 

 

Vnos energije 

MJ/dan 

dečki/moški 

Vnos energije 

MJ/dan 

deklice/ženske 

Vnos energije 

kcal/dan 

dečki/moški 

Vnos energije 

kcal/dan 

deklice/ženske 

15 - 19  13,0 10,5 3100 2500 

Vir: DACH, 2004 

 

4.2. Beljakovine  

Z beljakovinami vnašamo v organizem aminokisline in nekatere druge dušikove spojine, ki so 

potrebne za izgradnjo telesu lastnih beljakovin in drugih metabolnih substanc. Organizem 

odraslega človeka potrebuje devet esencialnih aminokislin (izolevcin, levcin, lizin, histadin, 

metionin, fenilalanin, treonin, valin in triptofan), ki jih moramo vnesti s hrano. Poleg teh pa 

potrebuje tudi neesencialne aminokisline, ker samo z esencialnimi aminokislinami ne moremo 

vzdrževati primerne rasti in ravnovesja telesnih beljakovin (Poklar Vatovec, 2008).  

Referenčne vrednosti za otroke in mladostnike predpisujejo minimalen dnevni vnos beljakovin 

med 0,9 in 1,0 g na kilogram telesne teže. Z beljakovinami naj bi vnesli v naše telo od 10 do 15% 

dnevne energije, nikakor pa ne več kot 20% (Tabela 6). Previsok delež beljakovin v našem telesu 

preobremenjuje presnovo in slabo vpliva na izkoriščanje kalcija (Smernice zdravega 

prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah, 2005). 

 

Tabela 6: Priporočen dnevni vnos beljakovin za mladostnike stare od 15 do 19 let  

Starost (leta) 

 

Beljakovine (% 

energije) 

Beljakovine 

g/kg/dan moški in 

ženske 

Beljakovine g/dan 

moški 

 

Beljakovine g/dan 

ženske 

 

15 - 19 15 - 20  0,9  60 46 

Vir: DACH, 2004 

 

4.3. Maščobe  

Orientacijske vrednosti za vnos maščob za mladostnike stare od 15 do 19 let so takšne kot za 

odrasle osebe, z maščobami naj bi vnesli v telo od 20 do 30% dnevne energije.  

Pri tem naj bo od 0 do 10% nasičenih maščobnih kislin, do 13% mononenasičenih in od 3 do 7% 

polinenasičenih maščobnih kislin. Poleg tega pa lahko s hrano vnesemo v naš organizem še 300 

mg holesterola (WHO, 2003).  
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Določen delež maščob v hrani je pomemben predvsem zaradi esencialnih maščobnih kislin ter 

razpoložljivosti v maščobah topnih vitaminov in seveda okusa, ki ga maščobe dajo hrani (Smernice 

zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah, 2005).  

V organizem ni dobro vnašati več maščob od priporočenih vrednosti, ker je znano, da že v otroštvu 

obstajajo tesne povezave med preveliko količino maščob v prehrani in prekomerno telesno težo. 

Preveč nasičenih in trans maščobnih kislin pa povečuje tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja 

v kasnejših življenjskih obdobjih (Poklar Vatovec, 2008). 

Nenasičene maščobne kisline zmanjšujejo tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja, zato naj 

predstavljajo 2/3 vseh vnesenih maščob v naše telo. Z njimi lahko pokrijemo 20% dnevne energije 

(Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah, 2005).  

 

4.4. Ogljikovi hidrati  

Priporočljivo je obilno uživanje ogljikovih hidratov, ki vsebujejo škrob, prehranske vlaknine in 

druge esencialne hranilne snovi ter sekundarne hranilne snovi. Polnovredna mešana hrana naj 

vsebuje več kot 50% dnevne energije iz ogljikovih hidratov (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 

2004).  

Otroke moramo spodbujati k uživanju žit, sadja in zelenjave, ker so ta živila bogata s prehranskimi 

vlakninami. Sadje in zelenjavo, z izjemo nekaterih, uvrščamo med energijsko revno hrano. Živila, 

ki pa v glavnem vsebujejo škrob in sladkor pa predstavljajo energijsko bogato hrano (npr. testenine 

iz bele moke, poliran riž, izdelki z velikim deležem sladkorja...) (Referenčne vrednosti za vnos 

hranil, 2004).  

Prehranske vlaknine po topnosti razdelimo na topne in netopne v vodi. Tiste, ki so topne v vodi se 

nahajajo v svežem sadju in zelenjavi ter vplivajo na nižji nivo sladkorja in holesterola v krvi. 

Netopne vlaknine pa vežejo vodo, pri tem nabreknejo in nam dajo občutek sitosti  ter pospešujejo 

prebavo (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004).  

Nekatere prehranske vlaknine v kombinaciji z vodo tvorijo viskozne raztopine, te pa upočasnjujejo 

absorbcijo hranil in praznjenje želodca (Salobir J. in Salobir B., 2001).  

V črevesju prehranske vlaknine nabreknejo, s tem pospešijo peristaltiko in prebavo. Poleg tega pa 

imajo v našem telesu še pomembne druge funkcije, kot so: zniževanje pH vrednosti v črevesju, 

vezava vode, črevesnih strupov in razstrupljanje telesa. Znano je, da naj bi prehranske vlaknine 

zavirale nastanek različnih bolezni in motenj, kot so: rak na debelem črevesu, žolčni kamni, povišan 

holesterol v krvi, zaprtost, sladkorna bolezen, arterioskleroza idr. Orientacijska vrednost za vnos 

prehranskih vlaknin pri otrocih je 2,4 g/MJ (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004).  
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Tabela 7: Priporočen dnevni vnos ogljikovih hidratov za mladostnike stare od 15 do 19 let  

Starost (leta) 

 

Ogljikovi hidrati (% 

energije) 

Enostavni sladkorji (% 

energije) 

Ogljikovi hidrati 

g/kg/dan 

15 - 19 več kot 50% ne več kot 10% 5 - 7   

Vir: DACH, 2004 

 

4.5. Voda  

Voda je zelo pomembna sestavina našega organizma. Pri odraslem človeku predstavlja tudi do dve 

tretjini telesne mase, pri majhnem otroku pa celo do tri četrtine. V našem telesu je tako pomembna, 

ker v njej potekajo vsi presnovni procesi in že manjša izsušitev bi lahko pomembno vplivala na 

telesne in duševne zmožnosti otroka (Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih 

ustanovah, 2005).  

Potrebe, ki jih ima naš organizem po vodi so odvisne od vnosa vode s hrano in tekočinami, 

nezaznavne izgube (znojenje in dihanje) ter izločanja vode s sečem in blatom. Nekaj vode nastane 

tudi pri presnovi hrane. Njena potreba po vnosu sovpada s potrebami po energiji. Po ocenah naj bi 

telo potrebovalo za opravljanje zmerne telesne dejavnosti približno 1 liter vode na 4,18 MJ 

prehranskega energijskega vnosa. Priporočljiv vnos vode pri mladostnikih z lahko do zmerno 

fizično dejavnostjo je 2,5 litra dnevno. Potrebe po tekočini narastejo s povečano temperaturo 

okolja, s povečanim potenjem in povečano telesno dejavnostjo (Smernice zdravega prehranjevanja 

v vzgojno izobraževalnih ustanovah, 2005).  

 

4.6. Priporočila glede uživanja odsvetovanih in hranilno revnih živil  

Ta živila niso povsem prepovedana, v vsakdanji jedilnik jih vključujemo v velikih časovnih 

presledkih (nekajkrat mesečno), v majhnih količinah (v še sprejemljivi meri ali količini, ki ne 

presega priporočil hranilnega vnosa) in v kombinaciji s priporočenimi živili. Večinoma se takšna 

živila nahajajo tudi v avtomatih s sladkimi in slanimi prigrizki ter pijačami. Zato so ti v vzgojno – 

izobraževalnih ustanovah odsvetovani, razen v primerih kjer so avtomati edina možnost 

zagotovitve obrokov. V takšnih primerih naj bodo avtomati oskrbljeni s priporočenimi živili 

(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). 
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Tabela 8: Priporočila glede uživanja odsvetovanih živil iz posameznih skupin živil  

Odsvetovana živila Priporočila glede uživanja 

Pekovski in slaščičarski izdelki ter industrijski deserti 

 

Ta živila vsebujejo velik delež maščob in sladkorjev, 

če jih vključim v jedilnik uporabimo takšne, ki 

vsebujejo manj maščob in sladkorja ter so narejeni na 

podlagi mleka (jogurta), polnozrnate moke, z dodanim 

sadjem, oreščki, semeni ipd., s tem zvišamo njihovo 

hranilno gostoto. 

Gazirane ali negazirane sladke pijače ("soft drinks") 

 

Proizvedene so na podlagi umetnih barvil in sadne 

arome, dodanega sladkorja ali umetnih sladil, zato je 

njihova uporaba odsvetovana. Manj primerne so tudi 

sadne pijače, ki  vsebujejo manjši delež sadja in 

dodani sladkor. Popolnoma je odsvetovano pitje pijač, 

ki vsebujejo kofein (kava, kole, energijski napitki in 

pravi čaj).  

Mesni, majonezni, kremni/čokoladne namazi ter trde 

margarine 

 

Vsebujejo visok delež maščob in nezaželene trans 

maščobne kisline, zato je njihova uporaba 

odsvetovana. Primernejša je zmerna uporaba mlečnih 

namazov, namazov na osnovi stročnic (soja, čičerika, 

leča), dietnih margarin ali kisle smetane.  

Živila z velikim deležem maščob in maščobe, ki 

vsebujejo pretežno nasičene in trans maščobne kisline 

 

Če pripravljamo jedi z uporabo maščob, se povečuje 

njihov delež v celodnevni prehrani, zato je 

priporočena zmerna uporaba maščob. Dobro je tudi, 

da v večji meri zamenjamo živalske maščobe s 

kakovostnimi rastlinskimi. Klasično ocvrte jedi  se 

prepojijo s pregretimi maščobami, zato naj bo njihovo 

vključevanje v jedilnik omejeno. Če pa jih vključimo, 

moramo biti pozorni na uporabo svežih olj in 

temperaturo olja pri pripravi.  

Mesni izdelki 

 

Priporočljiva je zmerna in občasna uporaba mesni 

izdelkov. Izbrali naj bi tiste z vidno strukturo mesa 

(npr. piščančje prsi, šunka ipd.) in ne takšnih kjer je 

struktura nevidna zaradi mletja.  

Instant juhe in jušni koncentrati ter podobni 

koncentrirani izdelki 

Ta živila vsebujejo velik delež soli n aditivov, zato je 

njihova uporaba odsvetovana, ravno tako je 

odsvetovana uporaba pretirano slanih izdelkov.  

Vir: Simčič idr., 2010. 
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4.7. Pogostost uživanja priporočenih živil 

Zelo pomembno je, da se držimo pravil uživanja priporočenih živil, kajt le tako bomo zadostili 

potrebam organizma po hranilnih snoveh. Tabela 9 prikazuje pogostost uživanja živil iz 

posameznih skupin živil, kar nam lahko pomaga pri načrtovanju jedilnikov. 

 

Tabela 9: Priporočena pogostost uživanja živil iz posameznih skupin živil  

Skupine živil Pogostost uživanja 

Mleko in mlečni izdelki Vsak dan. 

Meso, perutnina, stročnice, jajca ali oreščki in drugo 

lupinasto sadje 

7 krat na teden (od tega meso do 5 krat na teden). 

Ribe 1 - 2 krat na teden. 

Kruh, riž, žita, krompir, testenine in druga škrobna 

živila 

Vsak dan. 

 

Sadje Vsak dan (2 krat na dan). 

Zelenjava Vsak dan (2 - 3 krat na dan). 

Gotova živila z veliko maščob, sladkorjev in soli 

 

Priporočena redka uporaba - to pomeni v velikih 

časovnih presledkih ali razmeroma majhni frekvenci. 

Pitna voda ali priporočene zamenjave Na voljo morajo biti ves dan. 

Vir: Simčič idr., 2010. 

 

5. KAKOVOST DIJAŠKE PREHRANE V SLOVENIJI 

 

Leta 2008  je bil sprejet Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane, dva meseca po njem pa so 

sprejeli še Pravilnik o subvencioniranju dijaške prehrane – dnevnega toplega obroka (Ur. l. RS, št. 

45/08). S temi zakonskimi določili so bile vse srednje šole s 1. septembrom 2008 dolžne zagotoviti 

vsem dijakom dnevni topli obrok v vrednosti 2,42 evra (Gregorič, Gabrijelčič Blenkuš in sod., 

2009). Na podlagi sprejetja tega zakona je bila leta 2009 opravljena raziskava o kakovosti dijaške 

prehrane (Ur. l. RS, št. 45/08). S to raziskavo so želeli:  

 nadgraditi strokovno utemeljeno in nizko cenovno orodje za ocenjevanje prehranske 

ustreznosti hladnih obrokov, za namen ocenjevanja toplih obrokov,  

 ugotoviti skladnost dijaških obrokov v segmentu prehranske kakovosti s priporočili, kot  jih 

opredeljujejo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno – izobraževalnih ustanovah,  

 ugotoviti najpogostejši živilski sestav dijaškega obroka,  

 pripraviti predloge za analizo oz. spremljanje stanja na področju organizirane dijaške 

prehrane po uvedbi Zakona o subvencioniranju dijaške prehrane,  

 podati poročila za izboljšanje prehranske kakovosti dijaški obrokov, 



Grdun, J. (2013). Prehrana dijakov na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani. Diplomsko delo. Ljubljana, 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

15 
 

 doprinesti k strokovni usposobljenosti sodelavcev na regijskih zavodih za zdravstveno 

varstvo za redno sistematično izvajanje tovrstnih nalog v prihodnjih letih ter  

 zagotoviti tesno povezavo zdravstvenega in šolskega sektorja, kar je nujni pogoj za uspešno 

delo na temah zdravja v šolskem prostoru (Gregorič in sod., 2009). 

 

V raziskavo so vključili 107 različnih šol iz vseh devetih regij (Celje, Kranj, Maribor, Murska 

Sobota, Koper, Novo mesto, Nova Gorica, Ravna na Koroškem in Ljubljana) ter analizirali 114 

jedilnikov. Ugotavljali so kako pogosto šole vključujejo v jedilnike priporočena živila (zelenjava, 

sadje, polnovredna žita in izdelki iz njih, pusto meso, ribe in ribji izdelki, sokovi in napitki) ter 

kako pogosto vključujejo odsvetovana živila (pekovski in slaščičarski izdelki z veliko vsebnostjo 

maščob in/ali sladkorjev, mesni izdelki s homogeno strukturo, sladke pijače in cvrtje kot postopek 

priprave). Ugotovili so, da dijaški obroki v vseh regijah vsebujejo več kot 66,0% vključenost sadja 

in/ali zelenjave v obrokih (najmanj Ravne na Koroškem 66,7% in največ Nova Gorica do 97,5%). 

Vključevanje polnovrednih žit in izdelkov v jedilnike je skromnejše, najvišji delež je tukaj dosegla 

Ljubljana s 34,8% in najnižji Murska Sobota s 5,0% deležem. Pusto belo meso je bilo v jedilnike 

vključeno od 17,0 do 31,0%. Zelo redko, povprečno v 5,0% jedilnikov so bile vključene ribe in 

ribji izdelki. Cvrtje kot način priprave jedi se pojavlja dokaj pogosto, in sicer v približno 11,0% 

jedilnikov. Sladke pijače in napitki so bili vključeni v šolsko malico dijakov povprečno v 22,4%. 

Obstajajo pa tri regije (Nova Gorica, Murska Sobota in Ravne na Koroškem), kjer ni bilo sledu o 

sladkih pijačah in napitkih (Gregorič in sod., 2009).  

 

Povprečna ocena prehranske kakovosti obrokov priporočenih živil je 3,35, povprečna ocena 

prehranske kakovosti obrokov odsvetovanih živil pa je bila 3,25. Povprečna skupna ocena 

prehranske kakovosti obrokov je bila 3,30. Iz teh treh ocen je razvidno, da so nekje v povprečju, 

»v zlati sredini«. Ugotovitve analize kažejo, da bi bilo potrebno povečati pogostost vključevanja 

priporočenih živil in zmanjšati uživanje odsvetovanih živil, ker imajo ta večjo energijsko gostoto 

in vplivajo na tveganje za razvoj debelosti, ki je v današnjem času med mladimi vse pogostejša 

(Gregorič in sod., 2009).  

 

V okviru Zakona o uravnoteženju javnih financ je bila v letu 2012 ukinjena subvencija za šolsko 

prehrano, ki so jo 1.2.2013 povrnili razdeljeno v tri kriterije: 

 polna subvencija za malico: do nje so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni 

mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42% neto 

povprečne plače v RS,  
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 delna subvencija za malico v višini 70% cene malice: do nje so upravičeni dijaki iz 

družin, v katerih je povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem 

dodatku, nad 42% in do 53% neto povprečne plače v RS – peti razred otroškega dodatka, 

 delna subvencija za malico v višini 40% cene malice: do nje so upravičeni dijaki iz 

družin, v katerih je povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem 

dodatku, nad 53% in do 64% neto povprečne plače v RS – šesti razred otroškega dodatka 

(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2013).  
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6. EMPIRIČNI DEL  

 

6.1. Namen raziskave 

V današnjem hitrem tempu življenja, ki ga je zaznati tudi pri otrocih in mladostnikih, velikokrat 

pozabimo na pravilno prehrano. Ta je še posebej pomembna v obdobju rasti in razvoja, zato je 

nujno, da otroke spodbujamo in navajamo na pravilen način prehranjevanja, tako doma kot tudi v 

šoli. Šolska prehrana in njena kakovost imata pri tem pomembno vlogo.  

Neuravnotežena prehrana in neredno uživanje hrane sta ključna dejavnika tveganja za zdravje v 

otroštvu, mladostništvu in posledično kasneje v odrasli dobi. Neprimerna prehrana vpliva tudi na 

pojav prekomerne telesne teže in debelosti. To zmanjšuje kakovost življenja, povečuje obolevnost 

s koronarnimi boleznimi srca in nekaterimi vrstami raka (Reilly, 2005, v Gabrijelčič Blenkuš, M., 

Gregorič, M. & Fajdiga Turk, V., 2007). Raziskave o kakovosti šolske prehrane v Sloveniji kažejo 

na njeno povprečnost (Gregorič, M. idr., 2009). 

 

Na podlagi teh ugotovitev smo v diplomskem delu ocenjevali kakovost dijaške prehrane na Srednji 

šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani. Poleg tega smo ugotavljali, kaj menijo dijaki o kakovosti 

šolske prehrane in vplivu prehranjevanja na zdravje.  

 

6.2. Raziskovalni cilji 

 Ugotoviti prehranske navade dijakov, ki so povezane z uživanjem šolske malice. 

 Ugotoviti mnenje dijakov o zagotavljanju in kakovosti šolske malice. 

 Oceniti kakovost šolske malice na SŠGT v Ljubljani. 

 

6.3. Raziskovalne hipoteze 

Hipoteza 1: dijaki se redno prehranjujejo. 

Hipoteza 2: dijaki najpogosteje uživajo šolsko malico, ki jo ponuja šola in jo uživajo redno.  

Hipoteza 3: dijaki so s ponudbo in kakovostjo šolske malice zadovoljni.  

Hipoteza 4: šolska malica je kakovostna in ustreza priporočilom zdravega načina prehranjevanja 

mladostnikov. 

 

6.4. Metodologija raziskovanja 

Za izdelavo diplomskega dela je bila uporabljena deskriptivna raziskovalna metoda dela. 

Energijsko in hranilno vrednost dijaške prehrane smo ovrednotili s pomočjo računalniškega 
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programa Odprta platforma za klinično prehrano (OPKP, http://opkp.si/sl_SI/cms/vstopna-stran). 

Spletna aplikacija OPKP nam omogoča vodenje prehranskega dnevnika in načrtovanje prehrane. 

Z njo imamo tudi možnost načrtovati šolsko prehrano.  

V program smo vpisali ocenjeno količino sestavin (živil), ki so sestavljale jedi na jedilniku, ki je 

bil na voljo dijakinjam in dijakom. Analizirali smo tri vrste mesečnih menijev. Meniji so 

predstavljeni v Prilogi 2.   

Prehranske navade in zadovoljstvo dijakov s šolsko prehrano pa smo preverjali z anketnim 

vprašalnikom. Ta je obsegal 16 vprašanj različnega tipa.  

 

7. DIJAŠKA PREHRANA NA SREDNJI ŠOLI ZA GOSTINSTVO IN 

TURIZEM V LJUBLJANI  

 

Na SŠGTLJ za dijaško prehrano skrbi zunanji izvajalec, ki so ga izbrali v skladu z določili zakona 

o urejanju javnega naročanja. Dijaki imajo organizirano toplo in hladno malico. V šolskem letu 

2012/13 je bilo na šoli 575 dijakinj in dijakov. Število prijav na šolsko malico se je iz meseca v 

mesec spreminjalo. V mesecu maju 2013 je bilo prijavljenih 356 dijakinj in dijakov, v juniju pa 

samo še 177 dijakinj in dijakov na šolsko malico. Do razlik v številu prijav je prihajalo predvsem 

zaradi odsotnosti dijakinj in dijakov, ki so opravljali praktični pouk izven šole. V juniju pa je bil 

razlog za tako nizko število prijavljenih odsotnost dijakinj in dijakov zaključnih letnikov.  

Izvajalec večino hrane pripravi v kuhinji zunaj šole, na šoli je samo razdeljevalna kuhinja. V njej 

izvajajo poleg razdeljevanja šolskih malic še dopeko pekovskih izdelkov, ki so ponujeni po 12.00 

uri, ko prenehajo z razdeljevanjem šolske malice. Dijakinje in dijaki imajo v kuhinji možnost 

nakupa sladkih izdelkov (čokoladnih navihančkov, čokoladic...) in vode (namizna voda, naravna 

mineralna voda, voda z okusom).  

V šolskem letu 2012/13 so dijakinje in dijaki lahko izbirali vsak teden med sedmimi različnimi 

meniji (mesni, brezmesni, vitalko, hladni mesni, hladni brezmesni, sadno – zelenjavni in dodatni 

meni). Dijakinje in dijaki se na šolsko malico prijavljajo in odjavljajo z dijaško izkaznico preko 

računalnika, ki je postavljen v šolski jedilnici. Prijavljanje na malico poteka tako, da si dijak v 

tekočem tednu najkasneje do torka do 12.00 ure izbere kaj bo jedel vse dni v naslednjem tednu. Od 

malice pa se lahko odjavijo na različne načine (z dijaško izkaznico na računalniku, pri 

organizatorici prehrane z obrazcem ali po mailu) en dan prej (J. Grdun, osebna komunikacija, 

avgust 2013).
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7.1. Raziskovalni vzorec 

V vzorec je bilo vključenih 121 anketirancev na Srednji šoli za  gostinstvo in turizem v Ljubljani. 

Analiza anketnega vprašalnika zajema primerjavo med spoloma in glede na starost anketirancev 

(od 15 do 21 let). Anketni vprašalnik je izpolnilo 64 dijakinj, kar predstavlja 53% delež vseh 

anketiranih in 57 dijakov, kar je 47% anketiranih (Graf 1). Od tega jih je bilo 21 (17%) dijakov 

starih petnajst let, 16 (13%) starih šestnajst let, 28 (23%) starih sedemnajst let, 32 (26%) starih 

osemnajst let, 15 (12%) starih devetnajst let, 7 (6%) starih dvajset let in 2 (2%) dijaka stara 

enaindvajset let (Graf 2). Anketa je bila izvedena v šolskem letu 2012/13.  

 

 

 

 

Graf 1: Struktura anketirancev glede na spol 
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Graf 2: Starostna struktura anketirancev 

7.2. Rezultati in razprava 

 

7.2.1. Prehranske navade dijakov povezane z uživanjem šolske malice na 

SŠGT v Ljubljani 

V obdobju mladostništva je uravnotežena, varovalna in varna prehrana bistveno bolj pomembna za 

rast in razvoja organizma, kot v odrasli dobi, ko sta rast in razvoj že zaključena. Zelo pomembno 

je tudi, da otroci in mladostniki razvijejo zdrave prehranjevalne navade ter s tem vplivajo na 

ustrezen dnevni energijski vnos in preprečitev prehranskih deficitov (WHO, 2003).  

Glede na prehransko stanje mladih in pomen režima prehranjevanja smo najprej dijake vprašali, 

koliko rednih dnevnih obrokov povprečno zaužijejo. Na to vprašanje je odgovorilo vseh 121 

dijakov. Večina dijakinj (53,1%) in dijakov (36,8%) zaužije tri obroke dnevno. Pet obrokov 

dnevno, kot priporočajo strokovnjaki pa zaužije samo 7,8% dijakinj in 22,8% dijakov. Tudi štiri 

obroke dnevno zaužije več dijakov (31,6%) kot dijakinj (18,8%).  Iz ankete lahko razberemo, da 

dijaki povprečno dnevno zaužijejo več obrokov kot dekleta (Tabela 10).  
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Tabela 10: Število in delež anketirancev, glede na število dnevno zaužitih obrokov in spol (v N in 

f %) 

Število obrokov/dan 
Dijakinje Dijaki 

N f [%] N f [%] 

1 obrok 1 1,6 0 0,0 

2 obroka 12 18,8 5 8,8 

3 obroki 34 53,1 21 36,8 

4 obroki 12 18,8 18 31,6 

5 obrokov 5 7,8 13 22,8 

Skupaj 64 100,0 57 100,0 

 

Tabela 11: Število in delež anketirancev, glede na številu dnevno zaužitih obrokov in starost    (v 

N in f %) 

Število obrokov/dan 

Starost (leta) 

15-16 17 18 19 ali več 

N f [%] N f [%] N f [%] N f [%] 

1 obrok 0 0,0 1 3,6 0 0,0 0 0,0 

2 obroka 5 13,5 1 3,6 7 21,9 4 16,7 

3 obroki 18 48,6 13 46,4 13 40,6 11 45,8 

4 obroki 8 21,6 8 28,6 9 28,1 5 20,8 

5 obrokov 6 16,2 5 17,9 3 9,4 4 16,7 

Skupaj 37 100,0 28 100,0 32 100,0 24 100,0 

 

V Tabeli 11 so predstavljeni podatki o številu dnevno zaužitih obrokov anketirancev, glede na 

starost. Iz tabele je razvidno, da v vseh starostnih kategorijah največji delež dijakinj in dijakov 

redno zaužije tri obroke dnevno. Razlika med starostnimi skupinami ni statistično pomembna 

(p>0,05), statistično pomembne razlike pa so bile ugotovljene glede na spol (p<0,05).  

Ob predpostavki, da je zajtrk najpomembnejši obrok dneva, s katerim dobimo energijo za začetek 

naših aktivnosti, smo pri drugem vprašanju dijake spraševali kako pogosto zajtrkujejo (zaužijejo 

več kot le napitek) pred odhodom v šolo. Od 121 anketirancev, ki so odgovorili na to vprašanje jih 

večina nikoli ne zajtrkuje (Graf 3).  Iz tega grafa je razvidno tudi, da več dijakinj (46,9%) kot 

dijakov (38,6%) nikoli ne zajtrkuje. Vsakodnevno zajtrkuje več dijakov (22,8%) kot dijakinj 

(14,1%). Graf 3 nam kaže tudi podatke, da več dijakinj zajtrkuje samo enkrat ali dvakrat na teden 

kot dijakov.  Lahko bi rekli, da so dijaki nekoliko bolj nagnjeni k zajtrkovanju oz. se v primerjavi 

z dijakinjami bolj zavedajo pomembnosti zajtrka.  
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Graf 3: Število anketirancev glede na pogostost uživanja zajtrka na teden glede na spol 

 

Tabela 12: Pogostost uživanja zajtrka na teden, glede  na starost anketirancev (v N in f %) 

Uživanje zajtrka 

pred odhodom v 

šolo/teden 

Starost (leta) 

15-16 17 18 19 ali več 

N f [%] N f [%] N f [%] N f [%] 

1x 4 10,8 5 17,9 1 3,1 3 12,5 

2x 5 13,5 8 28,6 3 9,4 1 4,2 

3x 4 10,8 1 3,6 6 18,8 1 4,2 

4x 0 0,0 2 7,1 2 6,2 1 4,2 

5x 9 24,3 4 14,3 3 9,4 6 25,0 

Nikoli 15 40,5 8 28,6 17 53,1 12 50,0 

Skupaj 37 100,0 28 100,0 32 100,0 24 100,0 

 

Analiza podatkov v Tabeli 12 nam kaže, da nikoli ne zajtrkuje 53,1% osemnajstletnikov, sledijo 

jim tisti, ki so stari devetnajst let ali več (50%), petnajstletniki (40,5%) in najmanj je 

sedemnajstletnikov (28,6%), ki ne zajtrkujejo nikoli. Vsak dan v tednu zajtrkuje največ najstarejših 

(25%), sledijo jim petnajstletniki (24,3%), sedemnajstletniki (14,3%) in najmanj osemnajstletnikov 

(9,4%) zajtrkuje vsak dan. 

 

Podatke iz analize prejšnjega vprašanja, ki kažejo na to, da zelo malo mladostnikov SŠGTLJ vsak 

dan zajtrkuje, bi lahko primerjali s podatki raziskave HBSC, ki je bila opravljena v letih 2009/2010 

in so predstavljeni v Tabeli 13. V to raziskavo so bili vključeni petnajstletniki in ne tudi starejši 
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mladostniki. Raziskava HBSC je pokazala, da med tednom redno zajtrkuje 36% petnajstletnic in 

37% petnajstletnikov, in da fantje zajtrkujejo pogosteje od deklet (Currie idr., 2012). 

 

Tabela 13: Delež petnajstletnih deklic in dečkov iz različnih držav, ki med tednom redno 

zajtrkujejo  

Država Deklice % Dečki % Država Deklice % Dečki % 

Nizozemska 75 79 Španija 51 65 

Portugalska 69 82 Poljska 53 61 

Danska 65 72 Rusija 50 57 

Belgija 62 71 Kanada 46 59 

Irska 59 71 Italija 45 60 

Švedska 59 70 Hrvaška 48 55 

Norveška 57 65 Švica 44 50 

Finska 58 60 Avstrija 40 48 

Francija 52 65 Madžarska 39 49 

Nemčija 58 59 Slovenija 36 37 

Vir: Currie idr., 2012 

 

Tabela 14: Pogostost malice kot prvega dnevnega obroka na teden  med anketiranimi, glede na 

spol (v N in f %) 

Malica kot prvi 

obrok dneva/teden 

Dijakinje Dijaki 

N f [%] N f [%] 

1x 11 17,2 5 8,8 

2x 5 7,8 7 12,3 

3x 7 10,9 11 19,3 

4x 4 6,2 4 7,0 

5x 30 46,9 23 40,4 

Nikoli 7 10,9 7 12,3 

Skupaj 64 100,0 57 100,0 

 

Tretje vprašanje je od dijakinj in dijakov zahtevalo, da navedejo kako pogosto je šolska malica 

njihov prvi dnevni obrok. Kot je razvidno iz Tabele 14 in seveda potrditev analize rezultatov 

drugega vprašanja, je večini dijakinj (40,4%) in dijakov (46,9%) šolska malica prvi obrok dneva. 

Le 10,9% dijakinj in 12,3% dijakov je navedlo, da jim šolska malica nikoli ni prvi obrok dneva.  

 

Iz Grafa 4 je razvidno, da je večini dijakinj in dijakov vseh starosti šolska malica prvi obrok dneva. 

Ta graf nam kaže tudi podatek, da je več kot 30,0% sedemnajstletnikom samo trikrat na teden 
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malica prvi obrok iz česar lahko sklepamo, da doma dvakrat na teden zajtrkujejo. Na žalost pa je 

manj kot 20,0% dijakinj in dijakov vseh starosti, ki jim malica ni nikoli prvi obrok dneva.  

 

Graf 4: Delež anketirancev, ki jim je malica prvi obrok dneva na teden, glede na starost 

 

S četrtim vprašanjem smo dijake spraševali ali je bila malica njihov prvi obrok dneva na dan, ko 

so bili anketirani. Večina  dijakinj (61,7%) in dijakov (64,9%) je odgovorilo, da jim je bila malica 

na dan anketiranja prvi obrok, kar je predstavljeno v Tabeli 15. Razlika med spoloma ni statistično 

pomembna (p>0,05).  

 

Tabela 15: Število in delež anketirancev, ki jim je bila šolska malica na dan anketiranja prvi 

                   obrok, glede na spol (v N in f %) 

Malica prvi obrok na 

dan anketiranja 

Dijakinje Dijaki 

N f [%] N f [%] 

Da 37 61,7 37 64,9 

Ne 23 38,3 20 35,1 

Skupaj 60 100,0 57 100,0 
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Tabela 16: Število in delež anketirancev, ki jim je bila šolska malica na dan anketiranja prvi obrok, 

glede na starost (v N in f %) 

Malica prvi obrok na 

dan anketiranja 

Starost (leta) 

15-16 17 18 19 ali več 

N f [%] N f [%] N f [%] N f [%] 

Da 26 72,2 18 69,2 17 54,8 13 54,2 

Ne 10 27,8 8 30,8 14 45,2 11 45,8 

Skupaj 36 100,0 26 100,0 31 100,0 24 100,0 

 

Iz podatkov, ki so predstavljeni v Tabeli 16 vidimo, da starejši kot so dijaki, manj je takšnih, ki jim 

je bila malica prvi obrok na dan anketiranja, a razlika ni statistično pomembna (p>0,05). 

  

Glede na analizo podatkov 1., 2., 3. in 4. vprašanja  moramo hipotezo 1 zavreči. Z njo smo 

predvidevali, da se dijaki redno prehranjujejo. Analiza prvega vprašanja nam je pokazala, da 

večina anketirancev zaužije samo tri obroke dnevno, pri analizi 2., 3. in 4. vprašanja smo prišli do 

zaključka, da je večini dijakov prvi obrok dneva šolska malica, ki jo običajno pojedo šele ob 10.00 

uri dopoldne, to pa je v nasprotju s priporočili zdravega in rednega načina prehranjevanja.  

 

V anketi smo spraševali dijake katero hrano in obroke zaužijejo v šoli in kako pogosto. Kot je 

razvidno iz Grafa 5 ter Tabele 17 večina dijakov posega po obrokih in hrani, ki jih ponuja šola. 

Glede na to, da srednješolci veliko časa preživijo v šoli, to vpliva na njihove odločitve glede 

uživanja posameznih obrokov. Na to vprašanje niso odgovarjali vsi anketiranci. Od tistih, ki so 

odgovarjali jih največ (81,8%) uživa toplo malico, ki jo izberejo večinoma petkrat na teden. Delež 

dijakov (46,3%), ki vsakodnevno malicajo je višji od deleža dijakinj (30,4%). Najmanj (50,4%) 

anketirancev v šoli uživa kosilo, ocenjujemo, da ga ostali uživajo doma. Pijačo uživa 81,0% vseh 

anketirancev, vsak dan jo uživa 48,1% dijakinj in nekoliko več (61,7%) dijakov. Veliko je tudi 

takih (74,4%), ki posegajo po prigrizkih (rogljički, čokoladice...). V večini primerov se dijakinje 

(30,0%) in dijaki (34,1%)  odločajo za  prigrizke dvakrat na teden. Hladno malico izbere 66,9% 

vseh anketirancev. Največ dijakinj (41,7%) in dijakov (43,2%) jo izbere le enkrat na teden.  
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Graf 5: Delež anketirancev, ki uživajo posamezne obroke v šoli enkrat na teden ali pogosteje 
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Tabela 17: Pogostost uživanja posameznih obrokov med anketiranci, glede na spol (v N in f %) 

Obrok/živilo Spol 
1x na teden 2x na teden 3x na teden 4x na teden 5x na teden Ne jem v šoli Skupaj 

2P 

N f [%] N f [%] N f [%] N f [%] N f [%] N f [%] N f [%] 

Hladna malica. 
Dijakinje 20 41,7 12 25,0 2 4,2 4 8,3 6 12,5 4 8,3 48 100 

0,392 
Dijaki 16 43,2 12 32,4 3 8,1 1 2,7 5 13,5 0 0,0 37 100 

Topla malica. 
Dijakinje 6 13,0 5 10,9 9 19,6 11 23,9 14 30,4 1 2,2 46 100 

0,323 
Dijaki 2 3,7 7 13,0 9 16,7 11 20,4 25 46,3 0 0,0 54 100 

Kosilo. 
Dijakinje 12 38,7 5 16,1 5 16,1 0 0,0 8 25,8 1 3,2 31 100 

0,113 
Dijaki 5 16,1 7 22,6 3 9,7 3 9,7 13 41,9 0 0 31 100 

Prigrizki 

(rogljički, 

čokoladice,…) 

Dijakinje 15 30,0 15 30,0 12 24,0 2 4,0 5 10,0 1 2,0 50 100 

0,401 

Dijaki 8 19,5 14 34,1 8 19,5 6 14,6 5 12,2 0 0,0 41 100 

Pijača. 
Dijakinje 8 15,4 3 5,8 10 19,2 5 9,6 25 48,1 1 1,9 52 100 

0,176 
Dijaki 4 8,5 7 14,9 6 12,8 1 2,1 29 61,7 0 0,0 47 100 
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Kot je razvidno iz analiziranih podatkov lahko hipotezo 2 potrdimo. Graf 5 in tabela 17 kažeta, da 

dijakinje in dijaki redno posegajo po hrani in obrokih, ki jo ponuja šola. Razlog za to pa lahko 

vidimo v tem, da doma ne zajtrkujejo, da preživijo veliko časa v šoli, ali da jedo kosilo pozno 

popoldne.  

 

7.2.2. Zadovoljstvo dijakinj in dijakov s šolsko malico 

Ugotavljanje zadovoljstva dijakov s šolsko malico je pomemben podatek tako za kuhinjo kot tudi 

za šolo. V primeru, da so dijaki nezadovoljni, se verjetno redkeje odločajo za šolsko malico, to pa 

ni dobro za njihovo rast, razvoj in zdravje na splošno. S tem vprašanjem smo hoteli izvedeti kaj 

menijo dijaki o šolski malici. 

 

Tabela 18: Najpogosteje izbrana živila med anketiranci iz šolskega jedilnika, glede na spol (v       N 

in f %) 

Živilo 
Dijakinje Dijaki 

N f [%] N f [%] 

Meso in mesni izdelki 4 6,7 5 10,0 

Testenine 21 35,0 11 22,0 

Mleko in mlečni izdelki 2 3,3 1 2,0 

Hitra hrana (pljeskavica v 

lepinji, burek…) 
11 18,3 20 40,0 

Ribe 2 3,3 2 4,0 

Sadje 0 0,0 1 2,0 

Sendvič 8 13,3 4 8,0 

Zelenjava 3 5,0 1 2,0 

Ne jem 9 15,0 5 10,0 

Skupaj 60 100,0 50 100,0 

 

Analiza podatkov, ki je prikazana v Tabeli 18 nam kaže, da imajo dijakinje (35,0%) najrajši 

testenine, na drugem mestu je hitra hrana (18,3%), pri dijakih pa je ravno obratno, najrajši imajo 

hitro hrano (40,0%) ter takoj za tem (22,0%) testenine. Ribe, zelenjava in sadje kot priporočljiva 

živila, ki naj bi jih uživali pogosto, niso ravno priljubljeni med dijakinjami in dijaki. Hrana kot so 

testenine in hitra hrana verjetno po okusu in navadah dijakom najbolj ustreza. Sadje, zelenjava in 

ribe pa imajo nekoliko drugačne organoleptične lastnosti, zato so med mladostniki manj 

priljubljeni.  

V raziskavi o Prehranskem vedenju in odnosu dijakov do prehranjevanja Štrajharjeva navaja, da 

40,0% dijakinj  in dijakov redno uživa sadje, zelenjavo pa dijaki (15,0%) uživajo redkeje kot 
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dijakinje (20,0%). Podatki naše raziskave, ki so prikazani v Tabeli 19 kažejo, da uživa sadje 2,0% 

dijakov in 0,0% dijakinj. Zelenjavo pa imajo dijakinje naše raziskave ravno tako rajši (5%) kot 

dijaki (2%), vendar v mnogo manjši meri kot dijakinje in dijaki iz raziskave, ki jo je opravila 

Štrajharjeva. Njena raziskava je bila opravljena na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra 

Kamnik, naša pa na SŠGT v Ljubljani. Domnevamo, da je razlog za takšno odstopanje v  različnem 

okolju in drugačnih navadah mladostnikov.   

 

Tabela 19: Najmanjkrat izbrana živila med anketiranci iz šolskega jedilnika, glede na spol (v    N 

in f %) 

Živilo 
Dijakinje Dijaki 

N f [%] N f [%] 

Meso in mesni izdelki 12 21,1 7 17,5 

Hitra hrana (pljeskavica v 

lepinji, burek…) 
3 5,3 2 5,0 

Testenine 22 38,6 10 25,0 

Ribe 0 0,0 4 10,0 

Sadje 0 0,0 1 2,5 

Ne jem 9 15,8 7 17,5 

Vse jem 4 7,0 2 5,0 

Sendvič 1 1,8 0 0,0 

Zelenjava 6 10,5 7 17,5 

Skupaj 57 100,0 40 100,0 

 

Tabela 19 prikazuje nezadovoljstvo dijakinj in dijakov z živili, ki jih uživajo v šolski malici. 

Dijakinje (38,6%) in dijaki (25,0%) imajo najmanj radi testenine, sledijo jim meso in mesni izdelki 

ter zelenjava.  

 

Tabela 20: Živila, ki bi si jih anketiranci želeli bolj pogosto v šolski malici, glede na spol (v N in 

f %) 

Živilo 
Dijakinje Dijaki 

N f [%] N f [%] 

Zelenjava 13 24,5 5 13,2 

Sadje 9 17 7 18,4 

Hitra hrana (Kebab, hamburger, 

burek, čevapčiči…) 
1 1,9 7 18,4 

Testenine 8 15,1 2 5,3 

Tabela se nadaljuje 
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Nadaljevanje Tabele 20 

Živilo 
Dijakinje Dijaki 

N f [%] N f [%] 

Meso in mesni izdelki 2 3,8 6 15,8 

Mleko in mlečni izdelki 2 3,8 2 5,3 

Slaščice 1 1,9 0 0 

Nič 6 11,3 3 7,9 

Ne jem 7 13,2 4 10,5 

Ribe 2 3,8 0 0 

Dietna hrana 1 1,9 0 0 

Pijača 1 1,9 2 5,3 

Skupaj 53 100,0 38 100,0 

 

Analiza rezultatov, ki je prikazana v Tabeli 20 kaže, da si dijakinje želijo bolj pogosto v šolski 

malici zelenjave, sadja in testenin. Glede na rezultate iz prejšnjih dveh tabel, kjer dijakinje niso 

pokazale posebnega zanimanja za zelenjavo in sadje, bi mogoče lahko sklepali, da nimajo dovolj 

teh živil v šolski malici, ali pa si želijo drugačnega sadja in zelenjave. Dijaki si želijo več hitre 

hrane, sadja, mesa in mesnih izdelkov. Več hitre hrane bi lahko povezali s tem, da jim je okus le te 

boljši od ostale hrane. To, da si želijo več mesa in mesnih izdelkov, bi lahko povezali s tem, da si 

želijo večjih porcij obroka.   

 

Iz Tabele 21 lahko razberemo, da je večina dijakinj (48,4%) in dijakov (52,6%) zadovoljna s šolsko 

malico. 31,2% dijakinj in 24,6% dijakov je takih, ki niso niti zadovoljni, niti nezadovoljni, kar 

pomeni, da jo uživajo, ker verjetno nimajo druge izbire. Zelo nezadovoljnih je le 3,1% dijakinj in 

8,8% dijakov, iz česar lahko sklepamo, da je šolska malica dobra. 

Te podatke bi lahko primerjali s podatki o zadovoljstvu dijakov s šolsko malico iz Revizijskega 

poročila: Uspešnost zagotavljanja dijaške prehrane v srednjih šolah, ki je bilo opravljeno v šolskem 

letu 2008/09 in ni zajemalo SŠGTLJ. V njem je 87% anketirancev odgovorilo, da je šolska malica 

zelo dobra oz. še kar dobra.  

Analiza podatkov v Tabeli 21 ne kaže statistično pomembnih razlik (p>0,05) med spoloma.  

 

Tabela 21: Zadovoljstvo anketirancev s šolsko malico, glede na spol (v N in f %) 

Trditev 
Dijakinje Dijaki 

N f [%] N f [%] 

Zelo sem nezadovoljen/-a 2 3,1 5 8,8 

Tabela se nadaljuje 
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Nadaljevanje Tabele 21 

Trditev 
Dijakinje Dijaki 

N f [%] N f [%] 

Nezadovoljen/-a 1 1,6 5 8,8 

Niti nezadovoljen/-a, niti zadovoljen/-a 20 31,2 14 24,6 

Zadovoljen/-a 31 48,4 30 52,6 

Zelo zadovoljen/-a 3 4,7 2 3,5 

Ne jem v šoli 7 10,9 1 1,8 

Skupaj 64 100,0 57 100,0 

 

 

Tabela 22: Zadovoljstvo anketirancev s šolsko malico, glede na starost (v N in f %) 

Trditev 

Starost (leta) 

15-16 17 18 19 ali več 

N f [%] N f [%] N f [%] N f [%] 

Zelo sem nezadovoljen/-a 1 2,7 1 3,6 1 3,1 4 16,7 

Nezadovoljen/-a 0 0 1 3,6 4 12,5 1 4,2 

Niti nezadovoljen/-a, niti zadovoljen/-a 11 29,7 6 21,4 11 34,4 6 25 

Zadovoljen/-a 20 54,1 17 60,7 12 37,5 12 50 

Zelo zadovoljen/-a 3 8,1 1 3,6 1 3,1 0 0 

Ne jem v šoli 2 5,4 2 7,1 3 9,4 1 4,2 

Skupaj 37 100,0 28 100,0 32 100,0 24 100,0 

 

Tabela 22 nam prikazuje analizo podatkov o zadovoljstvu dijakinj in dijakov s šolsko malico glede 

na njihovo starost. S šolsko malico so nezadovoljni ali zelo nezadovoljni starejši dijaki in dijakinje. 

Največ dijakov in dijakinj starih od 15 do 17 let je s šolsko malico zadovoljnih in zelo zadovoljnih. 

Statistično pomembnih razlik med starostnimi skupinami ni bilo (p>0,05).  

 

V nadaljevanju bomo predstavili mnenja anketirancev o zadovoljstvu š šolsko malico in njihove 

razloge zakaj je ne pojedo v celoti. Takšni podatki so nam lahko v veliko pomoč, če bi želeli 

izboljšati šolsko malico ali povečati zadovoljstvo dijakinj in dijakov z njo. V Tabeli 23 lahko 

vidimo, da anketiranci menijo, da je šolska malica okusna, dijakinjam nekoliko bolj (M=3,53) kot 

dijakom (M=3,43). Želeli bi si več sadja in zelenjave, poleg tega pa menijo, da je odmor za malico 

prekratek. Njihova mnenja se nekoliko razhajajo pri trditvi o tem ali je šolska malica sestavljena 

po načelih zdravega načina prehranjevanja, dijaki mislijo, da je sestavljena po teh načelih 

(M=3,00), dijakinje pa niso enakega mnenja (M=2,93). Anketiranci so si ravno nasprotnega mnenja 

pri trditvi, da je šolska malica predraga. Dijaki se strinjajo s to trditvijo (M=3,09), dijakinje pa ne 
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(M=2,66). Dijakinje (M=1,75) in dijaki (M=1,6) pa se ne strinjajo s trditvijo, da je šolska malica 

preobilna.  

Iz analize podatkov v Tabeli 23 lahko vidimo, da med spoloma ni statistično pomembnih razlik 

(p>0,05).  

 

Tabela 23: Mnenje anketirancev o šolski malici, glede na spol  

Trditev Spol N M* SD t 2P 

Šolska malica je običajno okusna. 
Dijakinje 55 3,53 0,879 

0,624 0,534 
Dijaki 54 3,43 0,815 

Šolska malica je sestavljena po 

načelih zdravega načina 

prehranjevanja. 

Dijakinje 55 2,93 0,959 

-0,378 0,706 

Dijaki 54 3,00 1,046 

Želel bi, da bi pri malici dobili več 

sadja. 

Dijakinje 55 3,49 1,153 
0,468 0,641 

Dijaki 54 3,39 1,123 

Želel bi, da bi pri malici dobili več 

zelenjave. 

Dijakinje 55 3,18 1,348 
-0,014 0,989 

Dijaki 54 3,19 1,117 

Šolska malica je preobilna. 
Dijakinje 55 1,75 0,886 

0,874 0,384 
Dijaki 53 1,60 0,793 

Odmor za malico je prekratek. 
Dijakinje 56 3,84 1,233 

-0,203 0,839 
Dijaki 53 3,89 1,204 

Šolska malica je draga. 
Dijakinje 56 2,66 1,133 

-1,844 0,068 
Dijaki 53 3,09 1,319 

*Likertova lestvica (1 – nikakor se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

 

Tabela 24: Število in delež anketirancev, ki pojedo šolsko malico v celoti, glede na spol (v N in f 

%) 

Poješ šolsko malico v 

celoti? 

Dijakinje Dijaki 

N f [%] N f [%] 

Ne   14 22,2 10 18,2 

Da 41 65,1 44 80 

Ne jem v šoli 8 12,7 1 1,8 

Skupaj  63 100,0 55 100,0 

 

Na vprašanje, ki je spraševalo anketirance »Ali običajno pojedo šolsko malico v celoti« je 

odgovarjalo 118 dijakov od 121. Analiza podatkov v Tabeli 24 kaže, da večina dijakinj (65,1%) in 

dijakov (80,0%) poje šolsko malico v celoti. Tako veliko razliko med dijakinjami in dijaki, ki 

pojedo malico v celoti bi lahko povezovali s tem, da niso upoštevane njihove želje pri velikosti 
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porcij. Nekaj pa je takih, ki malice ne pojedo v celoti (22,2% dijakinj in 18,2% dijakov) ter takih, 

ki v šoli ne jedo. Statistično pomembnih razlik med spoloma ni bilo (p>0,05).  

 

Graf 6: Delež anketirancev glede na razlog zakaj ne pojedo malice v celoti in glede na spol  

 

Kot je razvidno iz Grafa 6 večina dijakinj (35,7%) in dijakov (88,9%), ki ne poje malice v celoti, 

stori to iz razloga, ker jim je neokusna. Takšno mnenje ima 88,9% dijakov in 35,7% dijakinj. 11,1% 

dijakov ne poje hrane v celoti, ker ne uživa vseh živil, dijakinje pa so še navedle razloge kot so: 

»hrana mi ni všeč«, »je prezgodaj za malico«, »ne jem vseh živil«, »ne jem v šoli«.  

 

Rezultati analiz podatkov vprašanj 7, 8, 9, 11, 12 in 13 nam kažejo, da moramo prvi del hipoteze 

3 delno zavrniti, ker so dijaki zadovoljni s šolsko malico in njeno ponudbo. To je razvidno iz 

rezultatov, ki kažejo, da so dijakinje (48,4%) in dijaki (52,6%) zadovoljni s šolsko malico. 65,1% 

dijakinj in 80,0% dijakov poje šolsko malico v celoti, na kar kaže tudi podatek, da so dijakinje 

(M=3,10) in dijaki (M=3,26) zadovoljni z njenim okusom in ceno. Nezadovoljstvo pa kažejo 

(M=2,97) pri sestavi malice po načelih zdravega načina prehranjevanja, pri količini porcij 

(M=1,68), ki jih dobijo in času (M=3,87), ki je namenjen uživanju šolske malice. V šolski malici 

pa bi se želeli več sadja (M=3,44) in zelenjave (M=3,19), kar pa vemo, da je dobro za človeško 

telo.  

 

Kakovost hrane, ki jo uživamo ljudje je zelo pomembna, ker lahko močno vpliva na naše zdravje. 

Še posebej pa je pomembna kakovost, če gre za hrano mladih, ki še rastejo in se razvijajo. Dijaki 

SŠGTLJ se učijo o energijski in hranilni sestavi hrane ter o zdravem načinu prehranjevanja. Imajo 

tudi praktično znanje o pripravi hrane, zato smo jih vprašali tudi za mnenje o hranilni in nasitni 

kakovosti šolske malice, ki jo uživajo. S hranilno kakovostjo malice so ocenjevali zastopanjost 
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hranilnih snovi v šolski malici, glede na živila, ki jih je vsebovala šolska malica. Z nasitno 

vrednostjo malice pa so ocenjevali občutek sitosti po zaužitem obroku. V Tabeli 25 vidimo 

rezultate njihovih mnenj, iz katerih lahko razberemo, da so dijaki v glavnem zadovoljni s hranilno 

in nasitno kakovostjo šolske malice. Dijakinje (M=3,61) in dijaki (M=3,38) so najbolj zadovoljni 

z izbiro dnevnih menijev. Dijakinje (M=3,38) in dijaki (M=3,42) ocenjujejo, da je  ustreznost 

temperature hrane, ki jo dobijo za šolsko malico dobra. Dijakinje (M=2,89) in dijaki (M=2,48) so 

najbolj nezadovoljni z velikostjo porcij, kar smo opazili že v analizi podatkov, ki so predstavljeni 

v Tabeli 23.  Razlika v zadovoljstvu z velikostjo porcij glede na spol je statistično pomembna 

(p<0,05) in kaže, da so dijakinje (M=2,89) bolj zadovoljne kot dijaki (M=2,48).  

 

Tabela 25: Mnenje anketirancev o kakovosti šolske malice glede na spol  

Trditev Spol N M* SD T 2P 

Kakovost tople malice. 
Dijakinje 54 3,22 0,816 

-0,705 0,482 
Dijaki 52 3,35 0,988 

Kakovost hladne malice. 
Dijakinje 54 3,19 0,848 

-0,552 0,582 
Dijaki 50 3,28 0,904 

Velikost porcij. 
Dijakinje 54 2,89 1,003 

2,058 0,042 
Dijaki 52 2,48 1,038 

Ustreznost temperature. 
Dijakinje 53 3,38 0,965 

-0,255 0,800 
Dijaki 52 3,42 0,871 

Pestrost ponudbe. 
Dijakinje 54 3,31 1,079 

0,212 0,833 
Dijaki 52 3,27 1,140 

Dnevna izbira menijev. 
Dijakinje 54 3,61 0,940 

1,149 0,253 
Dijaki 52 3,38 1,087 

Izgled serviranih jedi. 
Dijakinje 54 3,19 1,011 

-0,128 0,898 
Dijaki 52 3,21 1,109 

*Likertova lestvica (1 – nikakor se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

 

Dijake smo spraševali kaj storijo in kako pogosto, kadar ne malicajo v šoli. Na to vprašanje so 

odgovorili vsi dijaki. Iz analize podatkov v Tabeli 26 lahko razberemo, da večina dijakov hodi po 

hrano izven šole enkrat na teden ali pa nikoli. 84,4% dijakinj in 96,5% dijakov je odgovorilo, da 

redko prinese hrano od doma. 95,3% dijakinj in 94,7% dijakov zahaja redko v okrepčevalnico s 

hitro hrano. Pogosto   prinese hrano od doma 4,7 % dijakinj in 1,8% dijakov, tudi v trgovino gre 

pogosto več dijakinj (15,6%) kot dijakov (5,3%).  V pekarno in okrepčevalnico s hitro hrano pa gre 

pogosto več dijakov kot dijakinj. Glede na to, da so trgovina, pekarna in okrepčevalnica s hitro 

hrano blizu ter enako oddaljene od šole, pogosto pa večina dijakinj in dijakov zahaja v trgovino in 

pekarno, bi to lahko povezali z denarjem. Za enako količino denarja lahko dijakinje in dijaki v 
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trgovini in pekarni dobijo mnogo več kot v okrepčevalnici s hitro hrano. Lahko pa je redkost izbire 

uživanja obrokov izven šole  pri dijakih povezana z njihovim zadovoljstvom s šolsko malico.  

 

Tabela 26: Pogostost uživanja obrokov izven šole med anketiranimi, glede na spol (v N in f %)  

Trditev Spol 
Redko* Občasno*  Pogosto*  

N f [%] N f [%] N f [%] 

Hrano prinesem od 

doma. 

Dijakinje 54 84,4 7 10,9 3 4,7 

Dijaki 55 96,5 1 1,8 1 1,8 

Grem v trgovino 

(Mercator). 

Dijakinje 35 54,7 19 29,7 10 15,6 

Dijaki 30 52,6 24 42,1 3 5,3 

Grem v pekarno. 
Dijakinje 34 53,1 27 42,2 3 4,7 

Dijaki 29 50,9 22 38,6 6 10,5 

Grem v 

okrepčevalnico s 

hitro hrano. 

Dijakinje 61 95,3 3 4,7 0 0,0 

Dijaki 54 94,7 0 0,0 3 5,3 

*Redko – 1 krat na teden ali manj, občasno – 2-3 krat na teden, pogosto – 4-5 krat na teden 

 

Tabela 27: Pogostost uživanja obrokov izven šole med anketiranimi, glede na starost (v N in f %) 

Trditev 
Starost 

(leta) 

Redko* Občasno* Pogosto* 

N f [%] N f [%] N f [%] 

Hrano prinesem 

od doma. 

15-16 34 91,9 2 5,4 1 2,7 

17 25 89,3 1 3,6 2 7,1 

18 28 87,5 3 9,4 1 3,1 

19 ali več 22 91,7 2 8,3 0 0,0 

Grem v trgovino 

(Mercator). 

15-16 17 45,9 13 35,1 7 18,9 

17 13 46,4 13 46,4 2 7,1 

18 19 59,4 10 31,2 3 9,4 

19 ali več 16 66,7 7 29,2 1 4,2 

Grem v pekarno. 

15-16 19 51,4 14 37,8 4 10,8 

17 14 50,0 13 46,4 1 3,6 

18 19 59,4 11 34,4 2 6,2 

19 ali več 11 45,8 11 45,8 2 8,3 

Grem v 

okrepčevalnico s 

hitro hrano. 

15-16 34 91,9 2 5,4 1 2,7 

17 27 96,4 0 0,0 1 3,6 

18 31 96,9 0 0,0 1 3,1 

19 ali več 23 95,8 1 4,2 0 0,0 

*Redko – 1 krat na teden ali manj, občasno – 2-3 krat na teden, pogosto – 4-5 krat na teden 
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V Tabeli 27 lahko vidimo, da starost ne vpliva na kraj in pogostost poseganja po obrokih izven 

šole. Pri analizi podatkov tega vprašanja ni bilo statistično pomembnih razlik (p>0,05), ne glede 

na spol ali  na starost.  

 

Tabela 28: Pogostost izbire ponujenih živil med anketiranimi, glede na spol (v N in f % )  

Trditev Spol 
Pogosto Občasno Nikoli 

2P 
N f [%] N f [%] N f [%] 

Sveže stisnjen 

sadni sok 

Dijakinje 8 13,1 16 26,2 37 60,7 
0,843 

Dijaki 5 9,8 13 25,5 33 64,7 

Vodo 
Dijakinje 6 9,8 12 19,7 43 70,5 

0,107 
Dijaki 5 9,8 19 37,3 27 52,9 

Vodo z okusom 
Dijakinje 9 14,8 27 44,3 25 41,0 

0,816 
Dijaki 8 15,4 20 38,5 24 46,2 

Gazirane pijače 

(kokakola, 

fanta,…) 

Dijakinje 33 53,2 24 38,7 5 8,1 

0,441 

Dijaki 24 47,1 19 37,3 8 15,7 

Sveže sadje 
Dijakinje 8 13,1 16 26,2 37 60,7 

0,022 
Dijaki 3 5,9 26 51,0 22 43,1 

Suho sadje 
Dijakinje 26 42,6 25 41,0 10 16,4 

0,823 
Dijaki 19 37,3 22 43,1 10 19,6 

Slane prigrizke 
Dijakinje 12 19,4 39 62,9 11 17,7 

0,428 
Dijaki 14 27,5 26 51,0 11 21,6 

Čokoladni 

navihanček 

Dijakinje 6 9,7 35 56,5 21 33,9 
0,425 

Dijaki 6 11,5 23 44,2 23 44,2 

Pizzo 
Dijakinje 16 25,8 30 48,4 16 25,8 

0,129 
Dijaki 7 13,7 23 45,1 21 41,2 

 

Iz analize podatkov lahko v Tabeli 28 vidimo, da si večina dijakinj in dijakov nebi nikoli izbrala iz 

ponudbe sveže stisnjenega soka, vode in svežega sadja. Občasno bi izbrali vodo z okusom, suho 

sadje, slane prigrizke, čokoladni navihanček in pizzo. Pogosto pa bi večina izbrala gazirane pijače 

(kokakolo, fanto...). Vsa ta živila, ki bi jih večina izbrala pogosto ali občasno so neustrezna za naš 

organizem, razen suhega sadja. Živila, ki jih večina nebi nikoli izbrala, so ustreznejša za naš 

organizem, njegovo rast in razvoj. Iz teh podatkov, bi lahko sklepali, da rajši izbirajo živila, ki so 

jim okusnejša. Statistično pomembne razlike med spoloma so bile ugotovljene samo pri svežem 

sadju (p>0,05).  
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Tabela 29: Pogostost izbire ponujenih živil med anketiranimi, glede na starost (v N in f % ) 

Trditev 
Starost 

(leta) 

Pogosto Občasno Nikoli 
2P 

N f [%] N f [%] N f [%] 

Sveže stisnjen 

sadni sok. 

15-16 2 5,7 13 37,1 20 57,1 

0,081 
17 3 12,0 3 12,0 19 76,0 

18 7 24,1 7 24,1 15 51,7 

19 ali več 1 4,3 6 26,1 16 69,6 

Vodo. 

15-16 1 2,9 9 25,7 25 71,4 

0,006 
17 1 4,0 5 20,0 19 76,0 

18 8 27,6 7 24,1 14 48,3 

19 ali več 1 4,3 10 43,5 12 52,2 

Vodo z okusom. 

15-16 4 11,4 13 37,1 18 51,4 

0,433 
17 6 23,1 12 46,2 8 30,8 

18 5 17,2 14 48,3 10 34,5 

19 ali več 2 8,7 8 34,8 13 56,5 

Gazirane pijače 

(kokakola, 

fanta,…) 

15-16 15 41,7 16 44,4 5 13,9 

0,633 
17 16 64,0 8 32,0 1 4,0 

18 15 51,7 11 37,9 3 10,3 

19 ali več 11 47,8 8 34,8 4 17,4 

Sveže sadje. 

15-16 4 11,4 15 42,9 16 45,7 

0,642 
17 2 8,0 7 28,0 16 64,0 

18 4 13,8 9 31,0 16 55,2 

19 ali več 1 4,3 11 47,8 11 47,8 

Suho sadje. 

15-16 16 45,7 16 45,7 3 8,6 

0,665 
17 8 32,0 11 44,0 6 24,0 

18 13 44,8 10 34,5 6 20,7 

19 ali več 8 34,8 10 43,5 5 21,7 

Slane prigrizke. 

15-16 12 33,3 20 55,6 4 11,1 

0,052 
17 3 12,0 20 80,0 2 8,0 

18 6 20,7 14 48,3 9 31,0 

19 ali več 5 21,7 11 47,8 7 30,4 

Čokoladni 

navihanček. 

15-16 1 2,8 16 44,4 19 52,8 

0,081 
17 2 7,7 18 69,2 6 23,1 

18 5 17,2 15 51,7 9 31,0 

19 ali več 4 17,4 9 39,1 10 43,5 

Pizzo. 

15-16 4 11,1 13 36,1 19 52,8 

0,038 
17 6 24,0 16 64,0 3 12,0 

18 8 27,6 14 48,3 7 24,1 

19 ali več 5 21,7 10 43,5 8 34,8 
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V raziskavi smo z analizo anketnega vprašalnika ugotavljali kaj bi si dijakinje in dijaki izbrali iz 

navedene ponudbe v šolski malici in kako pogosto glede na starost. Statistično pomembne razlike 

med starostnimi skupinami se kažejo v pogostosti izbire vode in pizze. Vode nebi nikoli izbralo 

71,4% dijakov in dijakinj starih od 15 do 16 let, 76,0% sedemnajstletnikov, 48,3% 

osemnajstletnikov ter 52,2% starih 19 let in več. Pogosto bi vodo izbralo le 2,9% dijakov in dijakinj 

starih od 15 do 16 let, 4% sedemnajstletnikov, 27,6% osemnajstletnikov ter le 4,3% dijakov, ki so 

stari 19 let in več. Največ (52,8%) dijakov in dijakinj starih od 15 do 16 let nebi pizze izbralo 

nikoli, pogosto pa bi jo izbralo največ (27,6%) osemnajstletnikov in najmanj (11,1%) najmlajših 

(Tabela 29).  

Iz analize teh podatkov bi lahko sklepali, da bi dijakinje in dijaki, ne glede na starostno skupino, 

pogosteje izbrali živila, ki jim bolj ustrezajo po senzoričnih lastnostih. Nikoli pa nebi izbrali živil, 

ki jim ne ustrezajo po teh lastnostih, čeprav ugodneje vplivajo na naše zdravje.  

 

Po analizi rezultatov o mnenju dijakov glede kakovosti šolske malice bomo drugi del tretje hipoteze 

potrdili, saj ta pravi, da so dijaki zadovoljni s kakovostjo šolske malice. Če bi imeli možnost, bi 

pogosteje izbrali iz ponudbe živila, ki jim bolj ustrezajo po senzoričnih lastnostih in ne tistih, ki so 

priporočljiva za naše zdravje.  

 

7.2.3. Analiza kakovosti šolske malice na SŠGT v Ljubljani 

Analizirali smo enomesečni jedilnik s tremi meniji (mesni, brezmesni in vitalko meni). Analizo 

smo opravili s programom OPKP tako, da smo vanj vnesli količine posameznih živil, ki sestavljajo 

jedi, ki so jih dijakinje in dijaki uživali. Natančni podatki o količinah posameznih živil in jedi niso 

bili na voljo s strani ponudnika šolske malice, zato so bili povzeti po Praktikumu zdravega 

prehranjevanja za dijake v vzgojno izobraževalnih ustanovah (2008) kjer so navedene količine 

sestavin za pripravo večine jedi, ki so bile vključene v jedilnik. Rezultati, ki smo jih dobili so 

prikazani v Tabelah 31, 32, 33 in 34. Dnevna priporočila in priporočila za malico smo povzeli po 

Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno – izobraževalnih ustanovah (2005).   
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Tabela 30: Energijski in količinski deleži beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob za šolske 

malice na SŠGT v Ljubljani v obdobju  od 3.6. – 7.6.2013  

Datum Obrok* 
Energija Beljakovine Ogljikovi hidrati Maščobe 

% kJ kcal  kJ g kJ g kJ g 

Dnevno priporočilo 100 11800 2823 1020 60 7650 450 2220 60 

Priporočilo za  

malico** 
25 2940 703,35 290-440 17-26 >1470 >86 <880 <24 

3.6.2013 M1   15,64 1845,99 441,63 623,85 36,70 522,20 30,72 701,70 18,96 

  M2 9,55 1126,85 269,58 353,28 20,78 414,64 24,39 355,66 9,61 

  M3 18,50 2182,98 522,24 460,63 27,10 1336,25 78,60 392,86 10,62 

4.6.2013 M1 32,51 3836,10 917,73 654,54 38,50 1213,04 71,36 1786,20 48,28 

  M2 15,45 1823,55 436,26 183,09 10,77 1049,23 61,72 592,97 16,03 

  M3 11,38 1342,97 321,28 727,80 42,81 401,28 23,60 224,38 6,06 

5.6.2013 M1 7,36 868,03 207,66 288,19 16,95 279,13 16,42 301,54 8,15 

  M2 14,66 1730,23 413,93 238,06 14,00 1076,98 63,35 422,25 11,41 

  M3 13,65 1610,18 385,21 620,26 36,49 454,12 26,71 537,35 14,52 

6.6.2013 M1 24,05 2837,33 678,79 486,74 28,63 1388,26 81,66 970,73 26,24 

  M2 19,84 2341,33 560,13 361,92 21,29 1550,78 91,22 430,86 11,64 

  M3 13,06 1540,67 368,58 290,10 17,06 626,83 36,87 625,22 16,90 

7.6.2013 M1 21,34 2518,19 602,44 639,65 37,63 867,37 51,02 1013,57 27,39 

  M2 18,18 2145,65 513,31 247,63 14,57 1646,31 96,84 253,76 6,86 

  M3 23,58 2782,97 665,78 789,56 46,44 1498,65 88,16 481,15 13,00 

*M1 = mesni meni, M2 = brezmesni meni, M3 = vitalko meni 

**ko srednja šola ne nudi kosila, so lahko malice nekoliko energijsko in hranilno bogatejše (od 20 do 30% dnevnega 

energijskega vnosa)  

 

Tabela 31: Energijski in količinski deleži beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob za šolske 

malice na SŠGT v Ljubljani v obdobju  od 10.6. – 14.6.2013  

Datum Obrok* 
Energija Beljakovine Ogljikovi hidrati Maščobe 

% kJ kcal  kJ g kJ g kJ g 

Dnevno priporočilo 100 11800 2823 1020 60 7650 450 2220 60 

Priporočilo za  

malico** 
25 2940 703,35 290-440 17-26 >1470 >86 <880 <24 

10.6.2013 M1 15,56 1836,40 439,33 401,33 23,61 822,09 48,36 614,74 16,61 

  M2 14,17 1672,21 400,05 288,17 16,95 1116,13 65,65 269,50 7,28 

  M3 10,55 1244,57 297,74 368,20 21,66 250,11 14,71 627,44 16,96 

11.6.2013 M1 13,90 1639,93 392,33 355,72 20,92 677,33 39,84 608,45 16,44 

  M2 6,18 729,80 174,59 102,43 6,03 479,56 28,21 115,88 3,13 

  M3 17,06 2012,94 481,56 415,96 24,47 1169,12 68,77 413,50 11,18 

12.6.2013 M1 15,28 1802,98 431,33 388,00 22,82 968,16 56,95 448,53 12,12 

  M2 19,80 2336,88 559,06 443,13 26,07 728,72 42,87 1167,26 31,55 

  M3 8,29 978,66 234,13 577,54 33,97 224,18 13,19 177,87 4,81 

Tabela se nadaljuje  
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Nadaljevanje Tabele 31 

Datum Obrok* 
Energija Beljakovine Ogljikovi hidrati Maščobe 

% kJ kcal  kJ g kJ g kJ g 

Dnevno priporočilo 100 11800 2823 1020 60 7650 450 2220 60 

Priporočilo za  

malico** 
25 2940 703,35 290-440 17-26 >1470 >86 <880 <24 

13.6.2013 M1 17,80 2100,38 502,48 532,92 31,35 616,01 36,24 953,45 25,77 

  M2 11,64 1372,94 328,46 104,64 6,16 556,84 32,76 712,78 19,26 

  M3 12,13 1430,93 342,33 407,86 23,99 668,87 39,35 350,30 9,47 

14.6.2013 M1 17,58 2073,96 496,16 573,91 33,76 1100,39 64,73 401,64 10,86 

  M2 13,08 1543,75 369,32 241,33 14,20 648,66 38,16 685,49 18,53 

  M3 13,43 1584,42 379,05 190,89 11,23 856,52 50,38 538,52 14,55 

*M1 = mesni meni, M2 = brezmesni meni, M3 = vitalko meni 

**ko srednja šola ne nudi kosila, so lahko malice nekoliko energijsko in hranilno bogatejše (od 20 do 30% dnevnega 

energijskega vnosa)  

 

 

Tabela 32: Energijski in količinski deleži beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob za šolske 

malice na SŠGT v Ljubljani v obdobju  od 17.6. – 21.6.2013  

Datum Obrok* 
Energija Beljakovine Ogljikovi hidrati Maščobe 

% kJ kcal  kJ g kJ g kJ g 

Dnevno priporočilo 100 11800 2823 1020 60 7650 450 2220 60 

Priporočilo za  

malico** 
25 2940 703,35 290-440 17-26 >1470 >86 <880 <24 

17.6.2013 M1 20,33 2399,41 574,02 525,89 30,93 1403,66 82,57 472,15 12,76 

  M2 18,91 2230,93 533,72 590,82 34,75 117,75 6,93 1524,50 41,20 

  M3 12,16 1434,78 343,25 398,27 23,43 860,90 50,64 174,40 4,71 

18.6.2013 M1 14,23 1679,24 401,73 502,96 29,59 684,90 40,29 486,02 13,14 

  M2 10,09 1190,45 284,80 126,47 7,44 664,10 39,06 410,50 11,09 

  M3 20,84 2459,71 588,45 763,89 44,93 1434,66 84,39 247,24 6,68 

19.6.2013 M1 20,39 2405,54 575,49 444,83 26,17 958,74 56,40 1004,27 27,14 

  M2 12,48 1472,85 352,36 144,00 8,47 703,39 41,38 626,86 16,94 

  M3 16,05 1893,87 453,08 431,99 25,41 494,20 29,07 966,92 26,13 

20.6.2013 M1 18,96 2237,70 535,33 429,92 25,29 531,12 31,24 1278,80 34,56 

  M2 30,07 3548,17 848,84 321,66 18,92 926,87 54,52 2297,81 62,10 

  M3 16,17 1908,62 456,61 670,88 39,46 618,14 36,36 621,42 16,80 

21.6.2013 M1 17,16 2025,15 484,49 275,48 16,20 1116,20 65,66 624,24 16,87 

  M2 21,18 2499,07 597,86 244,21 14,37 1992,57 117,21 259,00 7,00 

  M3 17,70 2088,52 499,65 634,23 37,31 495,02 29,12 961,27 25,98 

*M1 = mesni meni, M2 = brezmesni meni, M3 = vitalko meni 

**ko srednja šola ne nudi kosila, so lahko malice nekoliko energijsko in hranilno bogatejše (od 20 do 30% dnevnega 

energijskega vnosa)  
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Tabela 33: Povprečni energijski in količinski deleži beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob za 

šolske malice na SŠGT v Ljubljani v prvem, drugem in tretjem tednu  

Datum Teden 
Energija Beljakovine Ogljikovi hidrati Maščobe 

% kJ kcal  kJ g kJ g kJ g 

Dnevno priporočilo 100 11800 2823 1020 60 7650 450 2220 60 

Priporočilo za  malico* 25 2940 703,34 290-440 17-26 >1470 >86 <880 <24 

3.6.-7.6.2013 1. teden 17,25 2035,53 486,97 464,35 27,31 955,00 56,18 606,01 16,38 

10.6.-14.6.2013 2. teden 13,76 1624,05 388,53 359,47 21,15 725,51 42,68 539,02 14,57 

17.6.-21.6.2013 3. teden 17,78 2098,27 501,98 433,70 25,51 866,82 50,99 797,03 21,54 

*ko srednja šola ne nudi kosila, so lahko malice nekoliko energijsko in hranilno bogatejše (od 20 do 30% dnevnega 

energijskega vnosa)  

 

V Tabelah 30, 31 in 32 so prikazani energijski in količinski deleži hranil šolske malice na SŠGT v 

Ljubljani po posameznih dnevih. Kot kažejo podatki prihaja do odstopanj pri energijskem deležu 

malice in posameznih hranilnih snoveh v posameznih dnevih, pri določenih obrokih.  

V Tabeli 33 pa so zbrani povprečni energijski in količinski deleži hranil šolske malice po 

posameznih tednih. Če primerjamo priporočila za malico in povprečne količine energijskega in 

količinskega deleža hranil šolske malice, vidimo, da je energijski delež malic nižji od 

priporočenega. V prvem in tretjem tednu so dijaki dobili povprečno 17,25% energije, kar kaže na 

to, da so se približali priporočilom (od 20 do 30%). V drugem tednu pa je bilo to odstopanje 

nekoliko večje, kajti dosegli so le 13,76%, kar pomeni dobrih 6,0% odstopanja od priporočil. 

Povprečni podatki o hranilnih snoveh pa kažejo, da so dijaki v prvem tednu nekoliko presegli 

količino beljakovin, in sicer dobrih 24,0 kJ nad zgornjo mejo priporočil, v drugem in tretjem tednu 

so se količine beljakovin gibale v mejah priporočil. Povprečna količina maščob se je v vseh treh 

tednih gibala v mejah priporočil brez večjih odstopanj. Povprečna količina ogljikovih hidratov, ki 

so jih zaužili dijaki, je najnižja v drugem tednu (725,51 kJ), najvišja pa v prvem tednu (955,00 kJ), 

vendar še vedno pod priporočili (>1470 kJ). Vedeti pa moramo, da v analizo obrokov ni bila 

vključena količina kruha, ki ga imajo dijaki na razpolago pri vsakem obroku in ni količinske 

omejitve za uživanje. Predvidevamo lahko, da bi se povprečna količina ogljikovih hidratov, če bi 

upoštevali še količino kruha približala priporočilom, razen v drugem tednu, kjer je to odstopanje 

nekoliko večje.  

 

Glede na razpoložljivost podatkov o sestavi šolske malice so rezultati analize okvirni. Hipotezo 4 

bomo zavrnili, ker težko ocenjujemo, da je šolska malica kakovostna, in da ustreza priporočilom 

zdravega načina prehranjevanja mladostnikov. V prihodnjih študijah bi bilo potrebno opraviti 

natančnejše analize, ki bi omogočile tudi natančnejšo oceno kakovosti šolskih malic. 
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8. ZAKLJUČEK  

 

V obdobju odraščanja je zelo pomembno, da se otroci in mladostniki zdravo prehranjujejo. Z 

ustrezno prehrano zadostijo energijskim in hranilnim potrebam, ki so nujne za normalno rast in 

razvoj organizma, kar je pomembno tudi za kasnejša življenjska obdobja. Prav zaradi tega je 

pomembno, da otroke že od njihove rane mladosti začnemo navajati na redno prehranjevanje, 

uživanje varne in zdrave hrane. Poleg staršev imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju ustrezne 

prehrane tudi vzgojno izobraževalne ustanove, ki jih obiskujejo otroci in mladostniki. 

Z diplomskim delom smo prišli do ugotovitve, da se dijaki neredno prehranjujejo. To je razvidno 

iz analize rezultatov prvega vprašanja, ki nam kaže, da večina dijakinj (53,1%) in dijakov (36,8%) 

uživa le tri obroke dnevno, pet obrokov dnevno pa uživa le 22,8% dijakov in 7,8% dijakinj, kar je 

zaskrbljujoč podatek. Večina anketirancev nikoli ne zajtrkuje, vsak dan  pa uživa zajtrk le 14,1% 

dijakinj in 22,8% dijakov. Analiza podatkov o pogostosti zajtrkovanja glede na starostne skupine 

kaže, da vsak dan zajtrkuje največ najstarejših (25%, 19 let in več) in najmlajših (24,3%, od 15 do 

16 let) dijakinj in dijakov ter najmanj (9,4%) osemnajstletnikov. Te podatke bi lahko primerjali s 

podatki raziskave HBSC, ki je bila opravljena v letih 2009/2010 in uvršča Slovenijo po pogostosti 

zajtrkovanja petnajstletnic in petnajstletnikov na zadnje mesto. Rezultati raziskave HBSC kažejo, 

da naj bi vsak šolski dan zajtrkovalo le 36% petnajstletnic in 37% petnajstletnikov.  

Analiza podatkov o pogostosti šolske malice kot prvem obroku v dnevu nam je pokazala, da je 

večini dijakinj (46,9%) in dijakov (40,4%) šolska malica petkrat na teden prvi obrok ter le 10,9% 

dijakinjam in 12,3% dijakom ni nikoli prvi obrok hrane, ki ga zaužijejo. Na dan anketiranja je bila 

šolska malica prvi obrok hrane 61,7% dijakinjam in 64,9% dijakom, od tega je bilo največ (72,2%) 

najmlajših (od 15 do 16let) in najmanj (54,2%) najstarejših (19 let in več). Na podlagi teh podatkov 

smo morali hipotezo, ki pravi, da se dijaki redno prehranjujejo, zavrniti.  

Z analizo podatkov o uživanju hrane in obrokov v šoli ter o pogostosti njihove izbire smo ugotovili, 

da 81,8% dijakov izbere toplo malico, 81,0% pijačo, 74,4% prigrizke, 66,9% hladno malico in 

50,4% kosilo vsaj enkrat na teden. Vsak dan izbere toplo malico 30,4% dijakinj in 46,3% dijakov. 

Hladno malico izbere 41,7% dijakinj in 43,2% dijakov vsaj enkrat na teden. Tako smo hipotezo, ki 

pravi, da dijaki najpogosteje uživajo šolsko malico, ki jo ponuja šola in jo uživajo redno, potrdili.  

Ugotovili smo, da dijakinje in dijaki ne marajo sadja, zelenjave in rib, ki so ponujeni v šolski malici, 

radi pa imajo testenine in hitro hrano. Dijakinje in dijaki se strinjajo, da je šolska malica okusna, v 

malico bi si želeli vključiti več sadja in zelenjave. Dijakinje in dijaki se ne strinjajo s trditvijo, da 

je šolska malica preobilna, strinjajo pa se s trditvijo, da je odmor za šolsko malico prekratek. 

Dijakinje so v primerjavi z dijaki drugačnega mnenja o sestavi šolske malice po načelih zdravega 
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načina prehranjevanja, ker one menijo, da šolska malica ni sestavljena po načelih zdravega načina 

prehranjevanja. Dijaki pa v nasprotju z dijakinjami menijo, da je šolska malica predraga. Večina 

dijakinj (65,1%) in dijakov (80,0%) poje šolsko malico v celoti. Ugotovili smo tudi, da je večina 

dijakinj (48,4%) in dijakov (52,6%) zadovoljnih s šolsko malico, zelo nezadovoljnih pa je le 3,1% 

dijakinj in 8,8% dijakov. Analiza podatkov je pokazala tudi, da so mlajši dijaki zadovoljnejši s 

šolsko malico kot starejši, zato smo prvi del tretje hipoteze, ki pravi, da so dijaki s ponudbo šolske 

malice zadovoljni, delno zavrnili. Drugi del te hipoteze, ki pravi, da so dijaki s kakovostjo šolske 

malice zadovoljni, smo potrdili. Dijakinje in dijaki so zadovoljni s kakovostjo tople in hladne 

malice, s pestrostjo ponudbe, ustreznostjo temperature serviranih jedi, izbiro dnevnih menijev in 

izgledom serviranih jedi. Nezadovoljni pa so le z velikostjo porcij, ki jih dobijo pri malici. V 

primerih, ko dijakinje in dijaki posegajo po hrani izven šole, večkrat zaidejo v trgovino in pekarno, 

kot v okrepčevalnico s hitro hrano. Razlog je najverjetneje povezano s ceno hrane, ki je višja v 

okrepčevalnici s hitro hrano, kot v trogvini in pekarni.  

Pri ocenjevanju kakovosti šolske malice s programom OPKP smo ugotovili odstopanja od 

priporočil. Izračun povprečnega deleža energije malice je pokazal odstopanje, ki je bilo pod 

priporočili. Največje odstopanje je bilo v drugem tednu, ker so dijakinje in dijaki s šolsko malico 

povprečno zaužili le 13,76% celodnevne energije. Povprečna količina beljakovin je bila v vseh treh 

tednih v priporočenih količinah, ogljikovih hidratov so dijakinje in dijaki v povprečju dobili 

premalo. Nismo pa upoštevali količine kruha, ki si ga lahko vzamejo pri šolski malici. Povprečne 

količine maščob so bile v vseh treh tednih v priporočenih količinah. Glede na podatke o sestavi 

šolske malice so rezultati analize okvirni. Težko ocenjujemo, da je šolska malica kakovostna, in da 

ustreza priporočilom zdravega načina prehranjevanja mladostnikov,  zato smo hipotezo 4 zavrnili.  

Dijakinje in dijaki, ki obiskujejo Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, imajo v vseh programih 

predmete, ki so povezani s hrano in prehrano. Veliko se učijo o pravilnem načinu prehranjevanja 

in vplivu prehrane na organizem, vendar glede na rezultate ankete o njihovih prehranskih navadah, 

ne moremo reči, da se tega tudi zavedajo.  

Poleg priporočil glede režima prehranjevanja, uživanja varne in zdrave hrane, je pomembno, da 

otroke in mladostnike spodbujamo k telesne aktivnosti. Bistvenega pomena pa je predvsem to, da 

jim zagotavljamo takšno okolje, pa naj bo to doma ali v šoli, ki jim omogoča in jih spodbuja k 

zdravemu življenjskemu slogu. Vse to pa lažje dosežemo, če pri tem sodeluje celotna družba in ne 

le posamezniki, kot so starši ali posamezni učitelji.  
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9. PREDLOG UČNE ENOTE  

 

UČITELJEVA PRIPRVA  

Priimek in ime učitelja: Grdun Jernej  

Šola: Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani 

Razred: 1. A                 

Modul: Osnove gostinstva in turizma                      

Učna tema: Prehrana                                  Učna enota: Hranilna in energijska vrednost hrane 

 

Operativni učni cilji:  

 Dijak pozna pomen hranilnih snovi. 

 Dijak se zaveda posledice nepravilnega vnosa posameznih hranilnih snovi. 

 Dijak pozna razvrščanje živil po hranilnih snoveh. 

 Dijak spozna priporočila piramide zdrave prehrane.  

Didaktične oblike:  

 Skupinska, frontalna. 

Metode: 

 Razlaga, razgovor, praktično delo in veščine.  

Učna sredstva:  

 Učila: delovni list, učbenik.  

 Pripomočki: tabla, računalnik, flomastri, power point, televizija. 

Ureditev delovnega mesta (skica):  
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IZVEDBA UČNE URE  

 

Etape 

 

Učitelj 

 

Dijak 

Metode 

dela 

 

Čas 

UVAJANJE 

 

Pozdravi dijake in 

jim razloži potek ure. 

Odzdravi in posluša. Razlaga. 

5 min 

NOVO ZNANJE 

 

 

 

 

 

Poda in vodi dijake 

do novega znanja o 

hranilni in energijski 

vrednosti hrane. 

Pomembne podatke 

predstavi s pomočjo 

power pointa in 

table. 

Posluša, odgovarja na 

zastavljena vprašanja, 

sprašuje, zapisuje si 

nove informacije. 

Razlaga, 

razgovor 

20 min 

PONAVLJANJE 

 

Dijake razdeli v 

skupine, jim poda 

navodila za izvajanje 

delovne naloge in 

razdeli pripomočke 

in material za 

izdelavo prehranske 

piramide. 

Posluša, izdeluje 

posamezne dele za 

sestavo prehranske 

piramide. 

Razlaga, 

razgovor. 

20 min 

ZAKLJUČEK 

 

 

 

 

Z zastavljanjem 

vprašanj dijakom 

ponovi novo snov. 

Poslušajo in 

odgovarjajo na 

zastavljena vprašanja. 

Razgovor. 

5 min 
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11. PRILOGE  

Priloga 1: Jedilni list  

Jedilnik 3.6. - 21.6.2013 

Datum M1 - Mesni meni M2 - Brezmesni meni M3 - Vitalko meni 

Ponedeljek 

3.6.2013 

Kuhana govedina, pire 

krompir, bučke v omaki, 

mešana solata 

Peresniki po bolonjsko, 

mešana solata 

Piščančji file z zelišči, 

prosena kaša s korenčkom, 

solata 

Torek 

4.6.2013 

Ocvrt mesni sir, zeljnata solata 

s fižolom, puding 

Rižev narastek, mešani 

kompot 

Puranji zrezek na žaru, leča 

s paradižnikom, mešana 

solata 

Sreda 

5.6.2013 

Svinjska zarebrnica v naravni 

omaki, slan krompir, solata 

Cesarecce z jajčevci in  

baziliko, mešana solata 

Kuhana govedina, ajdova 

kaša, kremna špinača, 

mešana solata 

Četrtek 

6.6.2013 

Sesekljani zrezek, zelenjavna 

prikuha, testenine, mešana 

solata 

Gobovi kaneloni, 

krompirjeva solata, sok 

Svinjski zrezek po 

vrtnarsko, pira z zelenjavo, 

mešana solata 

Petek 

7.6.2013  

Zelenjavni ragu z junčjim 

mesom, zdrobov cmok, 

mešana solata 

Sadni cmoki (6 kom), sok Piščančji file na žaru, bučke 

v omaki, kuskus, mešana 

solata 

Ponedeljek  

10.6.2013 

Svinjska pečenka, dušen riž, 

mešana solata 

Skutni štruklji, sok Perutninsko nabodalo, 

bučke, pire krompir, solata 

Torek 

11.6.2013 

Makaronovo meso, mešana 

solata 

Polnjene bučke s kuskusom 

in zelenjavo, solata 

Piščančji pilav, solata 

Sreda  

12.6.2013 

Nadevana paprika, pire 

krompir, solata 

Ocvrt sir, krompirjeva solata, 

sadje 

Puranji file na žaru, 

zelenjava po poljsko, solata 

Četrtek  

13.6.2013 

Pečen piščanec po ptujsko, 

mlinci, solata 

Gobov golaž s krompirjem, 

solata 

Svinjski kare na žaru, 

kuskus s porom, solata 

Petek 

14.6.2013 

Ocvrt oslič, krompirjeva 

solata, sadje 

Peresniki s čičeriko, 

rožmarinom in česnom, solata 

Sataraš, dušen riž, solata 

Ponedeljek  

17.6.2013 

Puranja rižota z zelenjavo, 

solata 

Mladi sir na žaru, popečena 

zelenjava, solata 

Ljubljanska obara z 

vodnimi žličniki, sadje 

Torek 

18.6.2013 

Govedina v lovski omaki, 

kruhova rezina, mešana solata 

Ocvrte bučke, pečen krompir 

s papriko, solata 

Puranji zrezek na žaru, 

kuskus z zelenjavo, solata 

Sreda 

19.6.2013 

Sataraš z mesom, dušen riž, 

solata 

Zelenjavna lazanja, mešana 

solata 

Pečen losos, zelenjava na 

žaru, sadje 

Četrtek  

20.6.2013 

Dunajski zrezek, pražen 

krompir, mešana solata 

Tarte z bučkami in 

gorgonzolo, solata 

Piščančji file z ajdovo kašo 

in zelenjavo, mešana solata 

Petek 

21.6.2013 

Klasična pizza, sok, solata Sadni cmoki (6 kom), sok Pečena postrv, blitva s 

krompirjem 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik  

ANKETNI VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO  

Sem Jernej Grdun in zaključujem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer biologija-

gospodinjstvo. Prosim te, da si vzameš nekaj časa in izpolniš vprašalnik o šolski prehrani.  Anketa 

je anonimna, rezultati bodo namenjeni zgolj za potrebe diplomskega dela z naslovom Dijaška 

prehrana na SŠGT v Ljubljani. Že vnaprej se ti najlepše zahvaljujem. 

 

Spol:   Ž    M    (obkroži)    Letnik: 1 2 3 4 1. PTI   2. PTI  (obkroži) 

Program izobraževanja:______________________________________________________ 

Starost: __________________ 

 

1. Koliko rednih dnevnih obrokov povprečno zaužiješ?  

a. 1 obrok 

b. 2 obroka 

c. 3 obroke 

d. 4 obroke 

e. 5 obrokov 

 

2. Kako pogosto zajtrkuješ (zaužiješ več kot le napitek) pred odhodom v šolo? 

a. 1 x na teden 

b. 2 x na teden 

c. 3 x na teden 

d. 4 x na teden 

e. 5 x na teden 

f. Nikoli  

 

3. Kako pogosto je šolska malica tvoj prvi obrok hrane, ki ga dnevno zaužiješ? 

a. 1 x na teden 

b. 2 x na teden    

c. 3 x na teden      

d. 4 x na teden 

e. 5 x na teden (vsak dan) 

f. Nikoli  

 

4. Ali je bila malica danes tvoj prvi obrok? 

a. Da    

b. Ne 

5. Katera živila najpogosteje prineseš od doma? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Katera živila kupuješ na poti v šolo, v času pouka in na poti iz šole? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Naštej tri malice, ki jih ponujajo na šoli in zelo rad uživaš! 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

8. Naštej tri malice, ki jih ponujajo na šoli in jih ne maraš! 
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________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Katero živilo bi bilo potrebno po tvojem mnenju bolj pogosto vključiti v šolsko malico? 

_____________________________________________________________________ 

 

10. Katero hrano in obroke zaužiješ v šoli in kako pogosto? 

 1x na 

teden 

2x na 

teden 

3xna 

teden 

4x na 

teden 

5x na 

teden 

Večkrat 

na dan 

Hladna malica.       

Topla malica.       

Kosilo.       

Prigrizke (rogljičke, 

čokoladice…). 
      

Pijača.       

 

11. Kako se strinjaš z navedenimi trditvami?  

 Nikakor 

se ne 

strinjam 

1 

Se ne 

strinjam 

 

2 

Delno se 

strinjam 

 

3 

Se 

strinjam 

 

4 

Popolno

ma se 

strinjam 

5 

Šolska malica je običajno okusna.       

Šolska malica je sestavljena po načelih 

zdravega načina prehranjevanja. 
     

Želel bi, da bi pri malici dobili več 

sadja. 
     

Želel bi, da bi pri malici dobili več 

zelenjave. 
     

Šolska malica je preobilna. 

 
     

Odmor za malico je prekratek.      

Šolska malica je draga.      

 

12. Kako si zadovoljen/-a s šolsko malico? 

a. Zelo sem nezadovoljen/-a 

b. Nezadovoljen 

c. Niti nezadovoljen, niti zadovoljen 

d. Zadovoljen 

e. Zelo zadovoljen 

 

13. Ali šolsko malico običajno v celoti poješ? 

a. Ne  

b. Da  

 

 

Če si odgovoril/-a ne, napiši zakaj.  

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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14. Kaj storiš in kako pogosto, kadar ne malicaš v šoli? 

 Pogosto 

4 – 5 krat na 

teden 

Občasno 

2 – 3 krat na teden 

1 krat na teden 

ali nikoli 

Hrano prinesem od doma.    

Grem v trgovino 

(Mercator). 
   

Grem v pekarno.    

Grem v fast food 

okrepčevalnico.  
   

 

15. Oceni kakovost šolske malice!  

 Zelo slabo 

1 

Slabo  

2 

Zadovoljivo 

3 

Dobro  

4 

Zelo dobro 

5 

Kakovost tople 

malice. 
     

Kakovost hladne 

malice. 
     

Velikost porcij.      

Ustreznost 

temperature. 
     

Pestrost 

ponudbe. 
     

Dnevna izbira 

menijev. 
     

Izgled serviranih 

jedi. 
     

 

16. Katera živila iz ponudbe bi izbral in kako pogosto? 

 Pogosto Občasno Nikoli 

Sveže stisnjen sadni sok.    

Vodo.    

Vodo z okusom.    

Gazirane pijače (kokakola, 

fanta..). 
   

Sveže sadje.    

Suho sadje.     

Slane prigrizke.    

Čokoladni navihanček.    

Pizzo.    

 

 


