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IZVLEČEK 

Dandanes otroci v šolah preživijo velik del dneva. Zato je urejena šolska prehrana za otroke 

pomembna, saj se vse pogosteje srečujemo s pojavom zdravstvenih težav, ki so povezane tudi 

z neustrezno prehrano otrok. Organizacija šolske prehrane se med državami razlikuje. 

Opravili smo primerjavo organiziranosti šolske prehrane v treh evropskih državah.  Sloveniji, 

Malti in Češki. 

Cilji diplomskega dela so bili ugotoviti oblike zagotavljanja šolske prehrane v različnih 

evropskih državah, ugotoviti usklajenost šolske prehrane s priporočili Svetovne zdravstvene 

organizacije ter ugotoviti prednosti in slabosti različnih oblik organiziranosti šolske prehrane. 

Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela. Instrument zbiranja podatkov je bil 

nestandardizirani intervju. V vzorec so bile vključene šole v Sloveniji, na Malti in Češkem. 

Teoretična izhodišča so bila opredeljena s pomočjo domače in tuje strokovne in znanstvene 

literature ter drugimi viri. 

Rezultati so pokazali, da se organizacija šolske prehrane med državami razlikuje. 

Ocenjujemo, da je v Sloveniji organiziranost šolske prehrane boljša, kot na Malti in na 

Češkem. Kljub temu imamo v Sloveniji visok delež otrok s prekomerno telesno maso, kar 

kaže na vpliv drugih dejavnikov: predvsem premalo gibanja in slabe prehranske navade v 

družini. Šolska prehrana v Sloveniji je med primerjanimi državami najbolj prilagojena 

priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije. 

Ključne besede: šolska prehrana, organizacija šolske prehrane, prehranska priporočila 
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ABSTRACT 

Nowadays, children spend most of their daytime in school. Therefore, school food should be 

tailored to avoid health problems in children arising from inadequate nutrition. In every 

country, school food is organized differently. We have made a comparison between the 

organization of school food in three European countries: Slovenia, Malta, and the Czech 

Republic.  

The goals of my diploma work were to determine the ways of supplying school food in 

different European countries; to find out whether school food is prepared according to the 

WHO recommendations or not; to compare different ways of organizing school food; to find 

out the advantages or disadvantages of each of these ways. The descriptive method of work 

was used. Data were gathered by means of a non-standardized interview. Included into the 

sample study were schools in Slovenia, Malta and the Czech Republic. Theoretical bases were 

substantiated by means of domestic and foreign expert and scientific literature and other 

sources. 

The results have shown that the organization of school food differs in the three studied 

countries. We estimate that it is better in Slovenia than in Malta or the Czech Republic. Still, 

the problems remain since there are many obese children in Slovenia, which shows that not 

only school food is to blame, but also lack of sports activities and improper nutrition habits in 

the family. Of the three studied countries, school food in Slovenia is the most consistent with 

the WHO recommendations.  

Key words: school food, organization of school food, food recommendations 
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1 UVOD 

V današnjem času se otroci zmeraj pogosteje zatekajo k  nezdravi prehrani, kar privede do 

bolezni, kot so prekomerna telesna masa in debelost, ki se pri tem lahko pojavita in se 

nadaljujeta v odrasli dobi. Tako povečujeta tveganje za bolezni srca in ožilja, ter diabetes. 

Zdravo prehranjevanje že pri otrocih spodbuja tudi Svetovna zdravstvena organizacija, saj je 

prehrana pomembna za rast in razvoj telesa in kasnejše zdravo življenje. Raziskave študije  

HBSC (Z zdravjem povezano vedenje šoloobveznih otrok), ki se ukvarja z vedenjem šolskih 

otrok, ki je povezano z njihovim zdravjem so pokazale, da je pri otrocih s prekomerno telesno 

maso vzrok verjetno ta, da ne zajtrkujejo in so manj fizično aktivni. Ugotovili so, da se delež 

otrok s prekomerno telesno maso vsako leto povečuje (Currie idr., 2012). Na razvoj nezdravih 

prehranjevalnih navad pri otrocih in mladostnikih vpliva več dejavnikov, kot so pritiski 

trženja prehranske industrije, medijev, vrstniške skupine, preobremenjenost, pomanjkanje 

časa zaradi šolskih in drugih obveznosti in neurejeno prehranjevanje. Urejena šolska prehrana 

je eden od učinkovitih načinov korekcije nezdrave prehrane, s katero lahko vplivamo na 

odpravljanje razlik boljših ali slabših družinskih prehranjevalnih navadah, ter na odpravljanje 

socialnih razlik med učenci. 

Ravno zaradi teh razlogov je bil namen diplomskega dela ugotoviti oblike organizacije 

zagotavljanja šolske prehrane v treh evropskih državah. Analizirati njihova priporočila, ter jih 

primerjati s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Med seboj primerjati navade otrok 

v različnih državah in njihovo zdravstveno stanje.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Priporočila zdravega načina prehranjevanja 

2.1.1 Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije 

Svetovna zdravstvena organizacija ali angleško World Health Organization je specializirana 

agencija Združenih narodov, ki se ukvarja z mednarodnim javnim zdravjem. Ustanovljena je 

bila leta 1948, s sedežem v Ženevi v Švici. Vodja organizacije je generalni direktor, ki je 

trenutno Margaret Chan, ki je bila prvič imenovana leta 2006 in je potrjena do konca junija 

leta 2017. SZO zaposluje 8500 ljudi v 147 državah (World Health Organization, 2014).  

Prizadevajo si, da bi se ljudje prehranjevali zdravo in zato so oblikovali dvanajst korakov do 

zdravega prehranjevanja:  

1. Prehrana mora biti pestra, temeljiti mora na živilih rastlinskega izvora. 

2. Kruh, žita, testenine, riž ali krompir naj bi uživali večkrat dnevno. 

3. Vsaj petkrat dnevno, naj bi zaužili raznovrstno sadje in zelenjavo lokalne pridelave. 

Sadje in zelenjava z nizko vsebnostjo maščob zmanjšujeta tveganje za debelost pri 

otrocih. 

4. Mastno meso in mesne izdelke je potrebno nadomestiti s stročnicami, ribami, 

perutnino ali pustim mesom.  

5. Izbirati je potrebno mleko in mlečne izdelke z nizko vsebnostjo maščob. Uživati jih je 

potrebno v priporočenih količinah. 

6. Vnos maščob omejimo na največ 30% dnevnih energijskih potreb. Nasičene maščobe 

je potrebno nadomestiti z nenasičenimi rastlinskimi olji. 

7. Izbiramo živila z nizko vsebnostjo sladkorja. Omejimo uživanje sladkorja, sladkih 

živil in živil z umetnimi sladili. 

8. Celoten dnevni vnos soli je treba omejiti na 2g pri otrocih starih 1-3 leta, 3g pri 4-6 

letih, 5g pri 7-18 let starih otrocih.  

9. Hrana mora biti pripravljena varno in higiensko. Jedi je potrebno pripravljati na 

načine, s katerimi ohranite čim več pomembnih hranilnih snovi. Priporočljivi postopki 
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obdelave hrane so: dušenje z majhno količino olja, kuhanje v sopari, dušenje v 

lastnem soku ali z dodatkom vode, kuhanje v parnokonvekcijski pečici. 

10. Otroke je potrebno naučiti, kako pomembna je zdrava prehrana in kako na varen način 

pripravljati živila. 

11. Otroke je potrebno seznaniti s prednostmi dojenja pred mlečnimi pripravki. 

12. Telesna dejavnost mora imeti prednost pred pasivnim gledanjem televizije ali drugimi 

pasivnimi dejavnostmi.  

V Preglednici 1 so zapisana priporočila za otroke stare od tri do šest let, ter otroke od 

sedmega do osemnajstega leta starosti. 

Preglednica 1: Priporočila SZO o količinah živil za pokritje dnevnih potreb pri 

otrocih (Food and nutrition policy for schools, 2006). 

ŽIVILO 3-6 LET 7-18 LET 

Riž 65-80g (kuhana teža) 80-120g (kuhana teža) 

Krompir – pire, kuhan 80-95g 84-98g 

Kruh 40-60g 56-70g 

Makaroni 75-95g (kuhana teža) 100-180g (kuhana teža) 

Zelenjava 35-80g (odvisno od vrste) 56-84g (odvisno od vrste) 

Sadje 50-100g 50-200g 

Kuhana riba 50-70g 90-160g 

Oreščki 75g-100ml 125ml 

Rdeče meso
1
 40-50g 42-56g 

Posneto mleko 100ml 200ml 

Posneti jogurt 100ml 175ml 

Sir 20g 45g 

 

Otrokom naj bi dnevno ponudili tri glavne obroke in eno ali dve malici. Šole morajo zato 

zagotoviti vsakemu učencu en ali dva obroka (zajtrk in/ali kosilo) in eno malico na dan. 

Obroki naj vključujejo elemente iz glavnih skupin živil, kot je prikazano v Preglednici 2. 

                                                 
1
 Jagnjetina, govedina, svinjina ali nadomestek vegetarijanskega mesa. 
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Preglednica 2: Priporočila SZO glede na število porcij, ki jih morajo otroci zaužiti z 

obroki (Food and nutrition policy for schools, 2006). 

OBROK SKUPINA ŽIVIL ŠTEVILO 

PORCIJ 

PRIMER 

 

Zajtrk 

Kruh ali žita 1 Ovsena ali pšenična žita, toast 

Sadja ali zelenjava 1 Sveže sadje ali zelenjava 

Mleko in mlečni izdelki 1 Mleko, jogurt 

 

Kosilo 

Kruh ali žita 2 Riž, makaroni, krompir 

Meso, ribe ali druge 

alternative 

1 Pečena riba ali meso 

Sadje ali zelenjava 2 Sveže sadje ali zelenjava 

 

Malica 

Kruh ali žita 1 Polnozrnat sendvič 

Sadje 1 Banana 

Mleko in mlečni izdelki 1 Jogurt, mleko 

 

Da bi zagotovili prehransko ustreznost jedi, mora glavni obrok vsebovati priporočeno dnevno 

količino zaužitih hranil, kot prikazuje Preglednica 3. 

Preglednica 3: Prehranske smernice šolske prehrane (Food and nutrition policy for 

schools, 2006). 

HRANILA PRIPOROČEN VNOS HRANIL 

Maščobe Ne več kot 30% energije s hrano 

Nasičene maščobne kisline Ne več kot 10% energije s hrano 

Ogljikovi hidrati Ne manj kot 55% energije s hrano 

Neškrobni polisaharidi (vlaknine) Ne manj od 30% referenčne vrednosti 

Železo Ne manj kot 40% priporočenega dnevnega vnosa 

Kalcij Ne manj kot 40% priporočenega dnevnega vnosa 

Vitamin A Ne manj kot 30% priporočenega dnevnega vnosa 

Vitamin C Ne manj kot 35% priporočenega dnevnega vnosa 

Folna kislina Ne manj kot 40% priporočenega dnevnega vnosa 
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2.2 Zakonodaja in smernice prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih 

zavodih v Sloveniji 

2.2.1 Zakon o šolski prehrani  

2.2.1.1 Splošne določbe 

Šolsko prehrano v osnovnih in srednjih šolah ureja Zakon o šolski prehrani (Simčič idr., 

2010). Pravila o šolski prehrani so zapisana v Zakonu o šolski prehrani, ki ga je sprejel 

Državni zbor Republike Slovenije. Ta zakon ureja organizacijo šolske prehrane za učence in 

učenke, ter dijakinje in dijake v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem.  

2.2.1.2 Organizacija šolske prehrane 

Za organizacijo šolske prehrane so odgovorne šole. Nabavo živil, pripravo in/ali razdeljevanje 

obrokov lahko na podlagi dogovora za posamezno šolo opravi drug vzgojno-izobraževalni 

zavod. Izjemoma lahko šola te dejavnosti prenese na zunanjega izvajalca, če drugače šolske 

prehrane ne more zagotoviti (Simčič idr., 2010). Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo 

in popoldansko malico. Šola mora za vse učence obvezno organizirati vsaj en obrok hrane 

dnevno, to je malica, ki mora biti za dijake topla ali energijsko in hranilno bogatejša hladna 

malica. Njen cilj je vsem učencem in dijakom omogočiti dostop do zdrave šolske prehrane, 

tudi tistim iz socialno manj vzpodbudnih okolij.  

Na območju šolskih prostorov ne smejo biti nadomeščeni prodajni avtomati za distribucijo 

hrane in pijače, izjema je le prostor, ki je namenjen izključno zaposlenim na šoli, kjer so 

dovoljeni prodajni avtomati za distribucijo toplih napitkov (Zakon o šolski prehrani, 2012).  

2.2.1.3 Osnovna načela šolske prehrane 

Organizacija šolske prehrane je sestavni del vzgojno-izobraževalnih dejavnosti vsakega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda. Vsi, ki se ukvarjajo z organizacijo šolske prehrane v 

vzgojno-izobraževalnih zavodih, morajo upoštevati načela šolske prehrane, ki predstavljajo 

temeljno orientacijo za profesionalno opravljanje nalog na področju šolske prehrane. Ta pa so:  

- načelo strokovnosti in strokovnega usposabljanja, 

- strokovne avtonomnosti, 

- interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja, 
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- aktualnosti, 

- celostnega pristopa, 

- ekonomičnosti, 

- evalvacije lastnega dela  

Organizatorji šolske prehrane morajo nadzorovati naslednje tri vidike:  

- zdravstveni vidik: zagotoviti ustrezno prehrano, ki temelji na fizioloških potrebah 

otrok in mladostnikov ter s tem vidika na zdravstveno stanje prebivalstva 

- ekonomski vidik: ekonomična poraba virov in sredstev vloženih v organizirano 

prehrano 

- socialni vidik: ustvarjanje enakih možnosti za ustrezno, ter pravilno prehranjevanje 

vseh otrok in mladostnikov (Simčič idr., 2010). 

2.2.1.4 Subvencioniranje šolske prehrane 

Ceno malice v osnovni in srednji šoli določi minister, pristojen za izobraževanje. Ceno ostalih 

obrokov določi šola. Sredstva namenjena šolski malici prihajajo iz državnega proračuna. 

Subvencija za malico obsega splošno subvencijo v višini 2/3 cene malice in dodatno 

subvencijo v višini 1/3 cene malice. Višina plačila za šolsko malico se lahko zniža, če šola 

dobi dodatna sredstva v ta namen, ki jih lahko prispevajo občine ali iz donacij prispevkov 

sponzorjev in drugih sredstev (Zakon o šolski prehrani, 2012).  

Pri nabavi je ena izmed pomembnejših dejavnikov naročnika cena, vendar le ta ne sme biti 

edino merilo pri izboru živil (Pograjc idr., 2008). 

Za učence, ki si zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati kosila, se iz državnega 

proračuna zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje kosil v višini cene kosila. Meje 

dohodkov in druge okoliščine za ugotavljanje upravičenosti do subvencije so določene z 

zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Zakon o šolski prehrani, 2012).  

2.2.1.5 Spremljanje in nadzor 

Med šolskim letom šola vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva učencev, oziroma dijakov in 

staršev s šolsko prehrano in drugimi dejavnostmi, ki jih šola spodbuja v zvezi z zdravim 

načinom prehranjevanja in kulturo prehranjevanja.  
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Na šoli se izvaja notranji in zunanji nadzor. Za notranji nadzor je odgovoren ravnatelj, pri 

zunanjem nadzoru pa inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport izvaja nadzor nad 

šolami glede organizacije in opravljanja dejavnosti šolske prehrane. V okviru svojih 

pristojnosti pa nadzor izvajajo tudi drugi inšpekcijski organi in sicer proračunska inšpekcija 

ter informacijski pooblaščenec glede izvajanja določb zakona, ki se nanašajo na varovanje 

osebnih podatkov (Zakon o šolski prehrani, 2012).  

2.2.1.6 Kazenske določbe 

Predpisane so globe za prekrške, v kolikor inšpektorji ugotovijo napake pri izvajanju. 

Inšpektor, pristojen za šolstvo, lahko šolo kaznuje z globo od 1.000 do 2.000 evrov če: 

- ne organizira malice, v letnem delovnem načrtu ne opredeli vzgojno-izobraževalnih 

dejavnosti, povezanih s prehrano in dejavnosti, s katerimi spodbuja zdravo prehranjevanje in 

kulturo prehranjevanja, 

- šola ne upošteva določene cene za malico, 

- dovoli namestitev prodajnih avtomatov za distribucijo hrane in pijače, 

- z zunanjim izvajalcem sklene pogodbo brez ustreznega soglasja, 

- ne vodi evidence prijavljenih na šolske prehrano, 

- v zahtevku za izplačilo sredstev navaja neresnične podatke. 

Ter za enake prekrške odgovorno osebo z globo od 500 do 1.000 evrov. 

Za prekrška, ko odgovorna oseba ne izvaja notranjega spremljanja ali ne pripravi predloga 

pravil šolske prehrane,  lahko dobi globo od 100 do 200 evrov (Zakon o šolski prehrani, 

2012). 

2.2.1.7 Cena in ura šolske malice 

Cena malice, ki jo določi minister v šolskem letu 2013/2014 znaša 0,80 evra in v srednji šoli 

2,42 evra. Določene so tudi meje za ugotavljanje upravičenosti do subvencije za malico v 

osnovni in srednji šoli ter kosila v osnovni šoli. Svet šole sprejme pravila šolske prehrane,  v 

katerih določi natančnejše postopke za evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov, 

določi čas in način odjave posameznega obroka, ter ravnanje z neprevzetimi obroki. Odmor za 

malico je za učence v osnovni šoli po prvi ali drugi šolski uri in traja petnajst minut. (Zakon o 

šolski prehrani, 2012).  
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2.2.2 Prehranska priporočila v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji 

V Preglednici 4 so navedena priporočila, ki veljajo v Sloveniji glede izbire živil, ki so vir 

posameznih hranil.  

Preglednica 4: Priporočila glede izbire živil, ki so vir posameznih hranil (Bajt idr., 2005). 

HRANILA PRIPOROČILA GLEDE IZBIRE ŽIVIL 

Ogljikovi hidrati Živila iz skupine kompleksnih ogljikovih hidratov, ki 

imajo več hranljivih snovi in vsebujejo prehransko 

vlaknino, zlasti polnozrnati žitni izdelki (različne vrste 

kruha in kaš ter kosmičev), sadje in korenasta zelenjava 

ter druga pretežno škrobna živila (testenine, njoki, 

polnozrnati riž ipd.). 

Enostavni sladkorji Dodan sladkor in živila z veliko sladkorjev je 

priporočljivo uporabljati občasno in v zmernih 

količinah. 

Beljakovine Različne vrste mesa, rib, jajca, mleko in mlečni izdelki 

so vir živalskih beljakovin, medtem ko so dobri viri 

beljakovin rastlinskega izvora stročnice in oreščki. 

Maščobe Manj zaželene nasičene maščobne kisline vsebujejo 

predvsem živila živalskega izvora, zato je priporočljivo 

izbirati med pustimi vrstami mesa ter mesnimi in 

mlečnimi izdelki z manjšo vsebnostjo maščob. Prednost 

imajo rastlinske maščobe, zlasti priporočljiva so 

rastlinska olja. 

Večkrat nasičene maščobne 

kisline 

Najdemo jih predvsem v rastlinskih oljih (koruzno, 

sojino, sončnično, bučno, mešano, jedilno) ter orehovih 

jedrcih, sezamovem semenu ter sončničnih pečkah. 

ω-6 maščobne kisline Nahajajo se pretežno v sončničnem, koruznem in 

sojinem olju. 

ω-3 maščobne kisline Nahajajo se pretežno v ribah in njihovem olju ter 

repičnem in sojinemu olju. Pomembno je, da se otroci 

navadijo na uživanje morskih rib v skladu s priporočili 

pogostosti. 

Enkrat nasičene maščobne kisline Nahajajo se predvsem v olivnem in repičnem olju ter v 

lešnikih, mandljih in v zelenih olivah. 

Se nadaljuje. 
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Nadaljevanje Preglednice 4.  

HRANILA PRIPOROČILA GLEDE IZBIRE ŽIVIL 

Nasičene maščobne kisline Nahajajo se v mastnih delih mesa in mesnih izdelkih, 

polnomastnem mleku in mlečnih izdelkih, ter v živilih, 

ki vsebujejo »skrite« nasičene maščobe, kakor so ocvrta 

živila, obarjene klobase, salame, siri, smetana, 

majoneza, peciva itd. Bolj primerni so izdelki z nižjo 

vsebnostjo nasičenih maščob in živila, ki jim predhodno 

odstranimo maščobe, sicer pa priporočajo njihovo 

občasno uporabo v zmernih količinah. 

Trans maščobne kisline Vsebujejo jih uporabljene maščobe za cvrtje, nekateri 

namazi (npr. lešnikov namaz, trdna margarina), pa tudi 

izdelki iz hidrogeniranih rastlinskih maščob, kakor npr. 

peciva, pekarski izdelki, industrijsko pripravljene juhe in 

jušni koncentrati ter omake. Bolj primerne so mehke 

dietne margarine, saj v primerjavi z navadnimi 

margarinami vsebujejo bistveno manj trans maščobnih 

kislin (<0,4%); navadne margarine (<10,6%). 

Voda in druge pijače Za pitje priporočajo zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

Poleg pitne vode priporočajo tudi mineralno vodo, 

nesladkan čaj in naravne sadne ali zelenjavne sokove 

brez dodanega sladkorja. 

Kuhinjska sol Paziti je treba na zmeren vnos jodirane kuhinjske soli 

(NaCl). Priporoča se zmerno soljenje vseh vrst živil in 

odsvetujejo dosoljevanje že pripravljene hrane po 

razdelitvi na porcije. Priporočajo, da med gotovimi in 

polgotovimi živili izbirate tiste z manjšo vsebnostjo soli. 
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Preglednica 5: Priporočena živila, ki so bogat vir nekaterih vitaminov in elementov (Bajt idr., 

2005). 

VITAMINI/ELEMENTI PRIPOROČENA ŽIVILA 

Vitamin A2 in β karoteni Korenje, špinača, ohrovt, stročji fižol, brokoli, motovilec 

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

ohrovt, zelje, špinača, paradižnik) 

Vitamin E Olje iz pšeničnih kalčkov, sončnično olje, olje iz koruznih 

kalčkov, repično olje, sojino olje, lešniki 

Folna kislina Paradižnik, zelje, špinača, kumare, brstični ohrovt, pomaranče, 

grozdje, polnozrnati kruh in izdelki, pšenični kalčki, soja, tudi 

meso, mleko in mlečni izdelki 

Kalcij Mleko in mlečni izdelki, brokoli, ohrovt, por, mineralne vode 

bogate s kalcijem 

Železo3 Pusta govedina in svinjina, perutnina, ribe, grah, fižol, leča, 

koruza, polnozrnati riž, polnozrnati kruh in izdelki 

Jod Morske ribe, mleko, jajca, kuhinjska sol 

Cink Pusta govedina in svinjina, perutnina, jajca, mleko, sir, 

polnozrnati kruh in izdelki 

2.2.3 Merila kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 

Pri izboru in naročanju živil je potrebno upoštevati merila kakovosti, v smislu zasledovanja 

naslednjih ciljev:  

- zdravstvena ustreznost in varnost živil,  

- energijsko in hranilno ustreznost živil 

- kakovost v ožjem smislu, kot jo opredeljujejo zakoni, pravilniki, uredbe in drugi 

predpisi ter dogovori o kakovosti ter 

- vidik trajnostnega razvoja. Nabor meril kakovosti ni dokončen in se posodablja 

skladno z znanstvenimi in strokovnimi dognanji in tudi s ponudbo živil na trgu 

(Simčič idr., 2010).  

Merila kakovosti so v priročniku opredeljena za naslednje skupine živil:  

- meso in mesni izdelki 

                                                 
2
 Ob dodatku rastlinskih maščob za boljšo absorpcijo. 

3
 Železo se mnogo bolje izkoristi ob sočasni razpoložljivosti vitamina C. 
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- ribe in izdelki iz rib 

- jajca in izdelki iz jajc 

- mleko in mlečni izdelki 

- žita in mlevski izdelki 

- zelenjava in sadje 

- maščobna in sladka živila 

- napitki ter 

- pitna voda (Pograjc idr., 2008). 

2.2.4 Projekti na področju zdrave prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih po Sloveniji 

2.2.4.1 Tradicionalni slovenski zajtrk 

Cilj projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je zagotoviti, da bo čim več otrok v Sloveniji v 

času tega dogodka, v okviru učnih ur ali naravoslovnih dni deležna teh vsebin. Prav tako pa 

tudi čim večkrat med šolskim letom.  Eden izmed ciljev je tudi zainteresirati ponudnike 

lokalno pridelane ali predelane hrane ter šole in vrtce, da bi se med seboj povezali in tako bi 

se spodbujala trajnostna oskrba. Dolgoročno se s projektom želi vplivati tudi na izboljšanje 

prehranjevalnih navad, s poudarkom na rednem uživanju zdravega zajtrka. Z njim bi radi 

dosegli večje vključevanje vzgojno-izobraževalnih vsebin v šolski kurikul, ki poudarjajo 

pomen kmetijstva in čebelarstva, pravilne in zdrave prehrane, telesne dejavnosti za zdravje in 

ohranjanje čistega okolja (Poročilo o aktivnostih v okviru projekta Tradicionalni slovenski 

zajtrk, 2013).  

S cilji in izhodišči izvedbe projekta se je vlada RS seznanila 28. julija 2011 in ga takrat tudi 

podprla. Naslednje leto so sprejeli sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane, ki je obeležen 

vsako leto na tretji petek v novembru. Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk prav tako 

sovpada z dnem slovenske hrane, otroci pa na ta dan uživajo živila - kot so kruh, mleko, 

maslo, med in jabolka – domačega izvora. Ponekod je jedilnik tudi nekoliko prilagojen 

lokalni ponudbi na določenem območju. Projekt spremljajo tudi vzgojno – izobraževalne 

aktivnosti, s katerimi so seznanjeni učitelji in vzgojitelji, ki sodelujejo v tem projektu 

(Gregorčič, Fajdiga Turk in Gabrijelčič Blenkuš, 2013).  
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2.2.4.2 Shema šolskega sadja  

Poraba sadja in zelenjave pri otrocih v EU pada in je pri veliki večini držav članic EU pod 

povprečnim dnevnim vnosom sadja in zelenjave na dan, ki znaša 400g. To pa je bil tudi 

povod za projekt Sheme šolskega sadja. Idejo je potrdil Svet ob veliki podpori Evropskega 

parlamenta leta 2008, njen namen pa je bil povečati nizko porabo sadja in zelenjave pri 

otrocih, ter tudi zmanjšati število otrok, ki imajo prekomerno težo. Posledično bi se tako 

zmanjšalo tudi tveganje za nastanek bolezni sodobnega časa, kot so: sladkorna bolezen, rak, 

srčno – žilne bolezni, debelost in druge. Šole so od leta 2009/10 do vključno 2013/14 dobile 

financirano 75% s strani EU in 25% od Republike Slovenije. Upravičeni stroški so stroški 

nabave sadja in zelenjave, stroški vrednotenja učinkov SŠS, obveščanja v SŠS ter z letom 

2014/15 so upravičeni tudi stroški spremljevalnih ukrepov (izobraževalne dejavnosti) (Shema 

šolskega sadja in zelenjave, 2014).  

V šolskem letu 2012/2013 so v Sloveniji k sodelovanju pri Shemi šolskega sadja povabili 343 

šol. Ciljna skupina so bili učenci stari od šest do petnajst let. Skupaj so v tem letu 

predvidevali, da bodo imeli 809 300 evrov stroškov, v kar niso predvideni stroški, ki izhajajo 

iz opreme, prevozi in plakati (Židan, 2011).  

Šola lahko izbira med vrstami sadja in zelenjave, ki so zapisane v Preglednici 6.   
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Preglednica 6: Sadje in zelenjava pri Shemi šolskega sadja v Sloveniji (Uredba o izvajanju 

sheme šolskega sadja, 2012). 

SADJE ZELENJAVA 

lešniki paradižnik 

orehi zelje 

fige kolerabica 

mandarine cvetača 

grozdje korenje 

melone rdeča redkvica 

lubenice zelena (stebelna) 

jabolka repa 

hruške redkev 

marelice kumare 

češnje in višnje komarček 

breskve in nektarine šparglji 

slive paprika 

kaki bučke 

kivi  

jagode  

maline  

borovnice  

črni ribez  

rdeči ribez  

 

Kot predelano zelenjavo lahko uporabijo še kislo zelje in kislo repo.  

2.2.5 Prehranjenost slovenskih otrok 

V Sloveniji vztrajno narašča debelost med otroci (Gabrijelčič Blenkuš, 2013). To je bolj 

izraženo pri dečkih, kot pri deklicah, zlasti med mladostniki, čeprav je naraščanje podobno pri 

obeh spolih. Leta 2011 je bil opazen visok delež (okoli 4%) debelih deklet in fantov v 
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starostni skupini 17 in 18 let, kar je skoraj dvakrat več, kot v preteklih letih (Kovač, Jurak in 

Leskošek, 2012). Podatki WHO COSI iniciative kažejo, da so slovenski sedemletniki med 

bolj ogroženimi zaradi debelosti glede na otroke iz drugih držav EU. Analiza podatkov 

Fakultete za šport, ki vsako leto zajeme približno 95% vseh slovenskih osnovnošolk in 

osnovnošolcev pri testiranju za športno vzgojni karton kaže, kar 40% porast prekomerne 

mase. Analiza je bila opravljena za obdobje od leta 1991 do 2006. To se najbolj odraža v 

deležu dečkov s prekomerno maso, ki se je v tem obdobju povečal s 13,5% na 18,8%, delež 

debelih se je povečal z 2,8% na 6,1%. Trend naraščanja prekomerne prehranjenosti opažajo 

tudi do leta 2012, le z nekoliko manjšo hitrostjo rasti, kar prikazuje tudi Slika 1 (Gabrijelčič 

Blenkuš, 2013).  

 

Slika 1: Spremembe v prehranskem statusu deklic in dečkov starih od 6-19 let v letih 1988-

2011-2012 (Gabrijelčič Blenkuš, 2013).  

2.2.6 Prehranjevalne navade otrok v Sloveniji 

V skupini ljudi, ki imajo nižji socialno - ekonomski položaj so prehranski in gibalni dejavniki 

tveganja pogostejši, kot pri ljudeh z višjim socialno – ekonomskim položajem (Gabrijelčič 

Blenkuš, 2013). Višja izobrazba pomeni boljše zdravje in obratno. Na akademsko uspešnost 

in dosežke otrok pozitivno vpliva njihovo splošno dobro zdravje (Gabrijelčič Blenkuš idr., 

2012).  

Otroci in mladostniki v Sloveniji se ne prehranjujejo zdravo, kar kažejo tudi podatki raziskav. 

Uživajo premalo zelenjave ter rib, predvsem pa prepogosto posegajo po živilih iz skupine 

energijsko gostih in hranilno revnih živil. Otroci, ki izhajajo iz družin z boljšim socialnim 

statusom ter mladostniki z boljšim šolskim uspehom, bolj pogosto uživajo sadje in zelenjavo. 

Dve tretjini mladostnikov sta v letu 2010 uživali sladkane pijače in sladkarije, uživanje le teh, 

pa se s starostjo povečuje. Dekleta bolj posegajo po sladkarijah, medtem ko fantje po sladkih 

pijačah (Gabrijelčič Blenkuš, 2013). Mednarodne primerjave rezultatov raziskave HBSC 
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kažejo, da se Slovenija uvršča na prva tri mesta glede na pogostost pitja sladkih pijač, gledano 

otroke stare 11, 13 in 15 let (Currie idr., 2012). Podatki Pediatrične klinike UKC Ljubljana 

kažejo, da mladostniki v Sloveniji na dan popijejo premalo tekočine, (900 ml namesto 

priporočenih 1500ml), od tega vnos pijač z dodanim sladkorjem pri fantih znaša 69% vseh 

dnevno zaužitih tekočin, pri dekletih pa 51%. Otroci in mladostniki se ob tem prehranjujejo 

neredno in zaužijejo manjše število dnevnih obrokov od priporočenega. Zajtrk je še vedno 

obrok, ki ga najpogosteje opuščajo, pri zajtrkovanju pa so rednejši mlajši mladostniki, fantje, 

ter tisti, ki boljše ocenjujejo svoj socialno – ekonomski položaj svojih staršev (Gabrijelčič 

Blenkuš, 2013). Opuščanje zajtrka kažejo tudi primerjave HBSC, pri katerih so ugotavljali 

pogostost zajtrkovanja pred poukom pri mladostnikih in Slovenijo uvrstile na zadnje mesto z 

najmanjšim deležem mladostnikov, ki vsakodnevno zajtrkujejo pred šolo (Currie idr., 2012).  

2.3 Zakonodaja in smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih 

zavodih na Malti 

2.3.1  Zakon o šolski prehrani 

2.3.1.1 Splošne določbe 

Ministrstvo za šolstvo in zaposlovanje je objavilo dokument imenovan Healthy Eating 

Lifestyle (HELP) za spodbujanje zdravega načina življenja malteških učencev. Glavni 

poudarek tega dokumenta je usmerjati šole prek potrebnih ukrepov, ki bodo vplivali na boljše 

zdravje in prehranjevalne navade otrok. Dokument zdravega prehranjevanja opisuje cilje in 

poudarja tri ključne, ki pripomorejo k zdravemu načinu prehranjevanja. Ti cilji so: šolsko 

okolje, šolski kurikulum in prehrana v šolah, ki bodo spodbujali zdrav način prehranjevanja. 

Vsak cilj je bil razvit in vključuje strategije, ki jih je potrebno izvajati, če šola želi doseči, da 

se bodo učenci zdravo prehranjevali. Strategije, ki so zapisane, šoli omogočajo, da jih dobro 

preuči in v kolikor ugotovijo, da jih do sedaj niso izvajali v praksi, so zapisane tudi možnosti 

za izboljšave (Ministry for resources and rural affairs, 2012).   

2.3.1.2 Cena in ura šolske malice 

Malica ni subvencionirana in za učence tudi ni obvezna. Ceno v šolski prodajalni določi 

zunanji izvajalec, s katerim ima šola sklenjeno pogodbo. Zato se cena na posameznih šolah 

razlikuje, prav tako pa tudi ponudba hrane, ki si jo lahko učenci kupijo v šoli. Primeri hrane, 

ki si jo učenci lahko kupijo v šolski prodajalni imenovani Tuck shop na eni izmed malteških 

šol, s cenikom so prikazani v Preglednici 7. Odmor za šolsko malico se po šolah razlikuje, 
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vendar je po večini med deseto in enajsto uro dopoldan in traja 20-30 minut (Šinkovec in 

Caruana, 2013). 

Preglednica 7: Ponudba hrane v šolski prodajalni na Malti (Šinkovec in Caruana, 2013). 

PONUDBA HRANE CENA 

Ftira biz-zejt (malteški kruh, olive, česen, tuna, lahko še druge sestavine) 1,30€ 

Rolls (kruh, sir, šunka, solata) 1,30€ 

Baked rice (paradižnikova omaka, riž, jajca in mleto meso pečeno v pečici) 1,50€ 

Timpana (paradižnikova omaka, makaroni, jajca in mleto meso pečeno v pečici) 1,50€ 

Kosmiči v manjših paketkih 0,70€ 

2 dcl mleka 0,30€ 

Jogurt 0,35€ 

Oreščki v manjših paketih (brazilski, arašidi, mandlji, indijski oreščki…) 0,50€ 

Voda 0,5L 0,50€ 

Voda z okusom 0,90€ 

Biskviti 0,50€ 

Sokovi 0,70-1,00€ 

 

 

Slika 2: Ponudba hrane v šolski prodajalni na Malti 
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Slika 3: Pečen riž, timpana in oreščki v šolski prodajalni na Malti 

2.3.1.3 Organizacija šolske prehrane 

Vsaka od šol ima sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem, ki jim pripravlja hrano v tako 

imenovanem Tuck shopu. Ker gre večinoma bolj za sendviče in ni toliko toplih jedi se 

jedilnik ne spreminja, ampak imajo učenci v prodajalni na razpolago vsak dan enaka živila in 

jedi, ki jih lahko kupijo. Zunanji izvajalec se mora držati veljavnih smernic, kaj lahko 

prodajajo in česa ne smejo, ostalo pa izbirajo sami, saj šola pri tem nima veliko besede 

(Šinkovec in Caruana,  2013). 

 

Slika 4: Prostor zunaj šole na Malti, kjer lahko učenci malicajo 
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2.3.2 Splošne prehranske smernice na Malti 

V Preglednici 8 so zapisana splošne prehranske smernice, ki veljajo za vse prebivalce na 

Malti. Da bi dosegli spodaj navedene cilje hranil ljudem na Malti svetujejo, naj uživajo manj 

mesa in več rib, ter da ima perutninsko meso prednost pred govedino. Mleko in mlečne 

izdelke z visoko vsebnostjo maščob, naj nadomestijo z izdelki z nizko vsebnostjo maščob ali 

drugimi alternativami. Poudarek je tudi na uživanju svežega sadja in zelenjave, ter 

polnozrnatih izdelkih (Piscopo, 2004). 

Preglednica 8: Prehranske smernice za prebivalce na Malti (Piscopo, 2004). 

HRANILO RAVEN HRANILNIH SNOVI NA DAN 

Skupne maščobe 30% celotnega energijskega vnosa 

Nasičene maščobe 10% celotnega energijskega vnosa 

Holesterol <100mg na 4,18MJ (1000kcal) 

Kompleksni OH >45% celotnega energijskega vnosa 

Sladkorji <10% celotnega energijskega vnosa 

Prehranske vlaknine >30g na dan 

Sol <5-8g na dan 

Beljakovine 12-15% celotne energije 

Alkohol Največ dve enoti na dan 

2.3.3 Prehranska priporočila v vzgojno-izobraževalnih zavodih 

2.3.3.1 Seznam dovoljenih živil 

 Izbor svežega ali popečenega kruha, najbolje polnozrnati (francoske štruce, ftira
4
, 

žemljice, ciabatta) z zdravimi nadevi ali prelivi, ki so v skladu z smernicami zdravega 

prehranjevanja za otroke in mladostnike, na primer: sveža ali zmrznjena zelenjava, 

tuna, sardine, skuše, losos, piščanec, ricotta, posneta mozzarella, sir z nizko vsebnostjo 

maščob, trdo kuhana jajca, fižol in leča, namazi z nizko vsebnostjo maščob in prelivi z 

nizko vsebnostjo soli. 

 Ħobżbiż-żejt- malteški kruh s tuno, paradižnik, čebula, solata in fižol. 

 Izbor pice z zdravimi prelivi, po možnosti z uporabo polnozrnatega testa. 

 Vroče jedi, kot pečen riž in testenine, ter zelenjavne lazanje. 

                                                 
4
Ftira: vrsta kruha, sestavine- bela moka, kvas, mlačna voda, oljčno olje 
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 Hladen riž, kuskus in testenine. 

 Pite z zdravimi nadevi. 

 Pečen krompir nadevan z zdravimi polnili, kot so: skuta, sir z nizko vsebnostjo 

maščobe, tuna, zelenjava, koruza in stročnice. 

 Doma pripravljene juhe z nizko vsebnostjo maščob in soli, iz svežih ali zmrznjenih 

sestavin. 

 Izbor solat in različne omake – zelenjavna, tunina, s skuto, fižolom, ter druge. 

 Prigrizki: krekerji, riževi kolači in hrustljavi kruhki, najbolje polnozrnati, ter z majhno 

vsebnostjo maščob in soli. Oreščki in semena, ne cvrti in brez dodanega sladkorja ali 

soli. Posušena fižol in čičerika, naravna ali pražena brez dodane soli ali sladkorjev. 

Kokice, brez dodanega masla. 

 Sladki prigrizki: domače pecivo, kolački in piškoti z nizko vsebnostjo maščob in 

sladkorjev, ter visoko vsebnostjo vlaknin
5
. Sadni kruh in žemljice z nizko vsebnostjo 

maščob in sladkorjev
6
. Žitni kosmiči, ter žitne ploščice z nizko vsebnostjo maščob in 

sladkorjev, ter visoko vsebnostjo vlaknin
7
. 

 Sadje in sladice: sveže sadne solate, sadje v pločevinkah v lastnem soku in nesladkane, 

suho sadje, brez dodanih maščob. Svež ali zmrznjen jogurt
8
, sojin desert

9
, sadne 

ledene lizike
10

.  

2.3.3.2 Seznam dovoljenih pijač 

 Voda, naravna ali z mehurčki. 

 100% naravni sok (sadni ali zelenjavni). 

 Sveže  ali pasterizirano mleko; za osnovnošolce naj vsebuje 4% ali manj skupnih 

maščob in manj kot 15% ogljikovih hidratov, za srednješolce naj vsebuje 2,5% ali 

manj skupnih maščob in manj kot 15% ogljikovih hidratov. 

 Vroč čaj, narejen s posušenih listov rastlin. 

 Hladni ali vroči mlečni napitki. 

 Napitki iz sadja ali zelenjave z jogurtom ali mlekom. 

 Ovseno, sojino ali riževo mleko. 

                                                 
5
 Ne sme vsebovati več kot 20% skupnih maščob, 5% nasičenih maščob, 20% skupnih sladkorjev. 

6
 Ne sme vsebovati več kot 20% skupnih maščob, 5% nasičenih maščob, 20% skupnih sladkorjev. 

7
 Ne sme vsebovati več kot 25% celotnih sladkorjev, če so vključeni od suhega sadja. 

8
 Ne sme vsebovati več kot 4% skupnih maščob, 15% vseh ogljikovih hidratov. 

9
 Ne sme vsebovati več kot 4% skupnih maščob, 15% vseh ogljikovih hidratov.  

10
 Ne sme vsebovati več kot 10% dodanega sladkorja.  
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 Čokoladno mleko z nizko vsebnostjo maščob
11

. 

2.3.3.3 Seznam odsvetovanih živil 

 Ocvrta hrana, slani prigrizki v vrečkah. 

 Hrana, ki vsebuje veliko maščob in soli, predelana hrana kot so klobase, hrenovke, 

hamburgerji, salame, topljen sir… 

 Pice z visoko vsebnostjo maščob in dodatki kot so salame, klobase, sir z visoko 

vsebnostjo maščobe… 

 Pastizzi
12

, klobase ali hrenovke v testu. 

 Krofi, smetanovo ali marmeladno pecivo, ter druge slaščice. 

 Čokolade, sladkarije, ter sladoledi.  

2.3.3.4 Seznam odsvetovanih pijač 

 Voda z okusom. 

 Ledeni čaji, ter druge sladke pijače. 

 Energijski napitki. 

 Kava, ter ostale pijače, ki vsebujejo kofein. 

 Sokovi, ki nimajo 100% sadnega ali zelenjavnega deleža, ter sokovi z dodanimi 

sladili. 

 Sveže ali pasterizirano mleko hladno ali toplo, ki za osnovnošolce vsebuje več kot 4% 

maščobe ali več kot 15% skupnih ogljikovih hidratov, ter osnovnošolce ki vsebuje več 

kot 2,5% maščobe ali več kot 15skupnih ogljikovih hidratov. 

 Sadni nektarji ali sokovi
13

. 

 Pijače, ki vsebujejo sadje, jogurt ali mleko ali kombinacija le teh
14

 (Ellul, Bonello, 

Debono, Mallia in Xuereb, 2007a). 

2.3.4 Priporočila za hrano in pijačo v šolski prodajalni 

Priporočljivo je, da se ponudniki v šolski prodajalni (Tuck shopu) držijo minimalnih vrednosti 

predlaganih za vsako hranilo (Preglednica 9). Umetna sladila (aspartam in saharin) se lahko 

uporabljata samo v jogurtu in mlečnih napitkih. Umetnim ojačevalcem in aromam v hrani bi 

                                                 
11

 Ne sme vsebovati več kot 4% skupnih maščob, 15% vseh ogljikovih hidratov. 
12

 Je slano pecivo, okrogle ali rombaste oblike iz vlečenega ali listnatega testa iz Malte, ki je običajno polnjen, 

bodisi s skuto, pretlačenim grahom, sirom ali drugimi nadevi.  
13

 Če vsebujejo več kot 4% skupnih maščob, ter več kot 15% ogljikovih hidratov. 
14

 Če vsebujejo več kot 4% skupnih maščob, ter več kot 15% ogljikovih hidratov. 
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se morali izogibati, prav tako pa hrana ne sme vsebovati gensko spremenjenih sestavin (Ellul 

idr., 2007a).  

Preglednica 9: Smernice za hrano in pijačo v šolskih prodajalnah na Malti (Ellul idr., 2007a). 

HRANILO RAVEN HRANILNIH SNOVI NA 100g/ml HRANE 

maščoba15 3g-20g 

nasičena maščoba 1g-5g 

sladkor16 2g-20g 

sol 0,25g-1,25g 

2.3.5 Projekti na področju zdrave prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih na Malti 

Uvedba dokumenta zdravega prehranjevanja (HELP) je v vseh državnih in večini nedržavnih 

šol na Malti pripomogla k večji promociji zdravega načina življenja in prehranjevanja 

(Battistino idr., 2012). 

2.3.5.1 Shema šolskega sadja 

Uvedba sistema razdeljevanja sadja v šolah v letu 2010 je bila skupna pobuda Ministrstva za 

kmetijstvo, izobraževanje in zdravje. Vsi otroci v osnovnih šolah, vrtcih in otroških centrih so 

dobili ponudbo za brezplačno sadje ali zelenjavo enkrat tedensko. Učitelji poudarjajo 

spodbujanje zdravega prehranjevanja in koristi sadja in zelenjave tudi preko obiskov kmetij in 

priprave zdravih obrokov. Sistem razdeljevanja sadja je pokazal spodbuden odziv med šolsko 

mladino (Battistino idr., 2012).  

V projekt, je bilo udeleženih 139 šol in vključevalo približno 32 000 otrok. V prihodnjih letih 

načrtujejo, da se bo Sheme šolskega sadja udeležilo 95% vseh šol (Ministry for resources and 

rural affairs, 2012). Leta 2012/13 je Malta dobila 262 500,00 EUR sredstev, financiranih s 

strani EU, kar predstavlja 75%, ki jih država dobi za Shemo šolskega sadja. Skupni seštevek 

sredstev namenjen Shemi šolskega sadja, je tako leta 2012/2013 znašal 350 000,00 EUR 

(School Fruit Scheme-Annex V of DG AGRI Working Document (Guidelines) –Annual 

Monitoring Report 2012/2013a). 

                                                 
15

 Vrednost skupnih maščob lahko izvzame živila, ki vsebujejo veliko naravnih maščob, kot so oreščki in 

semena. Pri teh lahko skupna vrednost maščob presega predlagane vrednosti. 
16

 Skupni sladkorji lahko izvzamejo hrano, ki ima veliko naravnih sladkorjev, kot so: sveže in suho sadje, 100% 

naravni sokovi in nekatere vrste zelenjave. Vrednost za skupne sladkorje sme biti višje od predlaganih vrednosti 

za omenjena živila in pijače. Žitni kosmiči in ploščice z nizko vsebnostjo dodanega sladkorja pa ne smejo 

presegati 25% skupnega sladkorja.  
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Uporabljeno sadje, zelenjava in zelišča morajo biti sezonski, predpakirani in primerni za 

takojšnje zaužitje, če se le da lokalni. Dodajanje sladil, sladkorjev, maščob, soli in kemičnih 

konzervansov ni dovoljeno. Dodatki, kot to citronska kislina, askorbinska kislina in/ ali 

pektin, se lahko uporabljajo kot konzervansi ali stabilizatorji. V Preglednici 10 so zapisane 

vrste sadja, zelenjave in svežih zelišč, kot dodatek okusa, med katerimi lahko šola izbira. 

Preglednica 10: Sadje in zelenjava pri Shemi šolskega sadja na Malti (Ministry for resources 

and rural affairs, 2012). 

 

SADJE ZELENJAVA SVEŽA ZELIŠČA 

sveže fige paradižnik timijan 

agrumi zelje bazilika 

grozdje cvetača origano 

melone koleraba rožmarin 

lubenice solata meta 

češnje korenje žajbelj 

nektarine repa  

slive rdeča pesa  

jagode redkev  

kivi kumare  

banane kumarice  

breskve gobe  

borovnice stročnice  

2.3.5.2 Program šolskega mleka 

Šole si prizadevajo, da bi se uživanje mleka med otroci povečalo in zato učencem na razredni 

stopnji vsakodnevno ponujajo brezplačen kozarec mleka. Posledično bi to prineslo veliko 

pozitivnih učinkov, kot so: zmanjšanje za tveganje osteoporoze kasneje v življenju, 

izboljšanje koncentracije učencev, ki izpuščajo zajtrk, da ohranijo boljšo koncentracijo in 

preprečijo lakoto pred kosilom, zmanjšanje pitja gaziranih pijač in uživanja nezdravih 
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prigrizkov. Dobro je tudi vključevanje učencev v program šolskega mleka, s tem, da so 

starejši učenci tisti, ki pomagajo mlajšim na primer pri porazdeljevanju mleka. (Ellul, 

Bonello, Debono, Mallia in Xuereb, 2007b). V letu 2013 je bilo v Program šolskega mleka 

vključenih 42 šol in štirje informacijski centri (EU School Milk Subsidy Scheme, 2014). 

2.3.6 Prehranjenost otrok na Malti 

Na Malti imajo številne projekte in pobude, za spodbujanje zdravega prehranjevanja, ki bi 

preprečevali prekomerno telesno težo in debelost. Le ti se osredotočajo predvsem na šole 

(WHO, 2007).  

Z 40-48% otrok in 58% odraslih s prekomerno telesno težo in debelostjo na Malti je to postala 

njena glavna skrb. V podporo šolam k zdravemu načinu prehranjevanja so izdali dokument s 

priporočili zdravega načina prehranjevanja (Battistino idr., 2012). 

Študija iz leta 1991 kaže, da je imelo kar 12% deklic in 13% dečkov pri petemu letu starosti 

previsoko telesno težo. Tudi nadaljnje študije kažejo, na to, da se je ta trend nadaljeval, saj 

spadajo deset letne deklice in dečki na Malti v sam vrh, gledano na prekomerno telesno težo. 

Skoraj 40% desetletnih dečkov in deklic je prekomerno prehranjenih (Piscopo, 2004).   

2.3.7 Prehranjevalne navade otrok na Malti 

Med najbolj pogostimi prigrizki, ko jedo zunaj in bi ga izbralo 22,2% otrok je kruh z mesom, 

ter dodatki in ocvrt krompirček,  ter ricotta pastizzi
17

 z 21,7%. Doma pa bi skoraj 40% otrok 

kot prigrizek izbrala sadje. Na plaži bi kar 31,4% malteških otrok izbralo sladoled v kornetu. 

Kar polovica anketiranih otrok navaja, da uživa gazirane pijače, od tega 28,5% otrok, ki pijejo 

kolo, limonade in oranžade, ter 21%, ki pijejo malteško grenko-sladko brezalkoholno pijačo 

imenovano Kinnie. Ti rezultati kažejo, na pogosto uživanje gaziranih pijač med malteškimi 

otroci. Študije so pokazale, da je prekomerno uživanje gaziranih pijač z višjim energijskim 

deležem povezano z otroško debelostjo, saj le te vsebujejo veliko sladkorja. Druge razlike v 

prehranjevanju, ki so se pokazale med fanti in dekleti so te, da imajo dekleta za zajtrk raje 

sveže stisnjen pomarančni sok in zavitek z maslom, fantje pa žita z mlekom. Po šoli dekleta 

najraje uživajo testenine s paradižnikovo omako, medtem ko imajo fantje najraje pico. Najbolj 

pogosto si učenci za šolsko malico prinesejo sendvič z maslom in šunko, najrajši pa imajo 

sendvič s čokoladnim namazom (Piscopo, 2004).  

                                                 
17

 Listnato ali vlečeno testo z ricotto.  
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2.4 Zakonodaja in prehranske smernice v vzgojno-izobraževalnih zavodih 

na Češkem 

2.4.1 Zakon o šolski prehrani  

2.4.1.1 Splošne določbe 

Parlament je sprejel zakone, ki veljajo v Češki Republiki. Pravila o šolski prehrani so 

zapisana v  Zakonu o šolski prehrani (Ministerstvo školstvi, mladeže a telovychovy, 2008).  

2.4.1.2 Organizacija šolske prehrane 

Za organizacijo šolskih obrokov je odgovoren ravnatelj ali šef kuhinje (če šola ima šolsko 

kuhinjo). Pri pripravi hrane morajo upoštevati določena priporočila, ki so zapisana v Pravilih 

o šolski prehrani (Ministerstvo školstvi, mladeže a telovychovy, 2005). 

Na šoli imajo tudi šolsko prodajalno imenovano Kantyna, kjer si učenci lahko kupijo šolsko 

malico. Šola sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem, kateri najame prostor v šoli. Zunanji 

izvajalec nato tudi odloča o tem, kaj se bo v šolski prodajalni prodajalo. Pri tem so mu lahko v 

pomoč prehranska priporočila, ki jih imajo, vendar to ni obvezno, zato se v Kantyni 

največkrat prodajajo izdelki, ki jih otroci najraje kupujejo. Ti izdelki po večini vsebujejo 

veliko sladkorja in nekateri tudi maščob, ter zato niso najboljša izbira za otroke. Ravno iz tega 

razloga, so se na nekaterih šolah odločili, da starši skupaj z  učenci podpišejo peticijo, da bodo 

na šoli učencem ponujali bolj zdravo prehrano, ki je običajno tudi dražja. Raziskave na 493 

izbranih šolah kažejo, da imajo v 82% v šolskih avtomatih učenci na voljo sladke pijače. V 

kar 86% so v avtomatih s hrano na voljo tudi sladkarije (Ministr zdravotnictví Česke 

Republiky, 2014). 

Aprila 2014, je potekal sestanek v senatu, kjer so govorili o bolj zdravi šolski prehrani. 

Povabljeni so bili predstavniki združenja v šolskih prodajalnah, predstavniki podjetij, ki se 

ukvarjajo s prehrano, senatorji, predstavniki Ministrstva za šolstvo, ter Ministrstva za zdravje 

in občinski predstavniki. Tri predavanja so bila posvečena vprašanjem prehrane in tudi 

projektu imenovanemu Resnično zdrave šole. Namen sestanka ni bilo oblikovati sklepe in 

odločitve. To so bila začetna srečanja, ki so pojasnila trenutno stanje šolske prehrane na 

Češkem (Bures, 2014). 
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Slika 5: Jedilnica na Češkem, kjer otroci malicajo (Petra Adámková, 2014). 

 

Slika 6: Šolska prodajalna na Češkem (Petra Adámková, 2014). 

2.4.1.3 Cena in ura šolske malice 

Šola se prične ob osmi uri, ob 9.40 imajo učenci odmor za malico, ki traja dvajset minut. Na 

kosilo gredo po koncu pouka, ko imajo šolo dopoldan. Ko imajo šolo popoldan pa imajo na 

voljo 65 minut, kar vključuje eno šolsko uri in dva deset minutna odmora, ki jih imajo po 

vsaki šolski uri. Šolska prodajalna je običajno odprta med šolskimi odmori in pred začetkom 

pouka oziroma kakor določi ravnatelj (Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 

některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 2005).  
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2.4.2 Prehranska priporočila v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Češki Republiki  

Preglednica številka 11 prikazuje povprečno mesečno porabo izbranih živil za otroke različnih 

starosti. 

Preglednica 11: Priporočila dnevne porabe živil za otroke na Češkem (Vyhláška č. 107/2005 

Sb., o školním stravování, 2012). 

STAROST 

(leta) 

MESO 

(g) 

RIBE 

(g) 

MLEKO 

(g) 

MLEČNI 

IZDELKI   

(g) 

MAŠČOBE 

(g) 

3-6 114 20 450 60 25 

7-10 149 30 250 70 35 

11-14 159 30 300 85 36 

15-18 163 20 300 85 35 

 SLADKOR 

(g) 

ZELENJAVA 

(g) 

SADJE 

(g) 

KROMPIR 

(g) 

STROČNICE 

(g) 

3-6 40 190 180 150 15 

7-10 55 215 170 300 30 

11-14 65 215 210 350 30 

15-18 50 250 240 300 20 

 

Poraba živil lahko odstopa za +/- 25%, z izjemo maščob in sladkorja, kjer je podana zgornja 

meja in se lahko zmanjša. Razmerje porabe rastlinskih in živalskih maščob je približno 1:1, s 

poudarkom na povečanju deleža maščob rastlinskega izvora. Količine sadja, zelenjave in 

stročnic se lahko povečajo na zgornjo mejo priporočene vrednosti. Celotna energijska potreba 

dnevno se porazdeli na: 18% za zajtrk, 15% za dopoldansko malico, 35% za kosilo, 10% 

popoldanska malica in 22% za večerjo (Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, 

2012). 

V Preglednici 12 so prikazana priporočila Društva za prehrano. Le ta, naj bi v šolski kuhinji 

uporabljali vsak mesec, ni pa obvezno, da se držijo tudi priporočenih količin, kolikokrat 

mesečno naj bi jim to ponudili.  

http://www.jidelny.cz/pravo_show.aspx?id=633
http://www.jidelny.cz/pravo_show.aspx?id=633
http://www.jidelny.cz/pravo_show.aspx?id=633


Šinkovec, T. (2014). Oblike organiziranosti šolske prehrane v evropskih državah. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

27 

 

Preglednica 12: Priporočila mesečne izbire živil v šolskih kuhinjah na Češkem (Štajnochrová, 

2011). 

VRSTA OBROKA VRSTA ŽIVIL PRIPOROČILO 

(za en mesec) 

 

JUHE 

zelenjava ima prednost 

stročnice 3x 

kvas 1 

goveja juha v zmernih 

količinah 

 

 

 

GLAVNE JEDI 

perutnina 3x 

ribe 2 

svinjina 4x 

govedina in druge vrste 5x 

brezmesne zelenjavne, 

vključno s stročnicami 

4x 

klobasa maksimalno 1x 

sladke jedi 2 

 

 

PRILOGE 

krompir 5x 

pire krompir 2 

testenine 3x 

riž 4x 

cmoki 2 

krompirjevi cmoki 1 

stročnice minimalno 1 

TEHNOLOŠKI 

POSTOPEK 

cvrtje 2 
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Dodatna pojasnila v povezavi s Preglednico številka 12: 

Juhe:  

- Najboljša uporaba zelenjavnih juh z različnimi vrstami žit (ajda, proso, kuskus). 

- Stročnice niso nujno glavna sestavina juhe. V juho ne dodajajte prekajenega mesa. 

- Juhe na osnovi kvasa so dober vir vitamina B in proteinov. 

- Pri goveji juhi boljša uporaba več vrtnin in ne uporablja prekajenega mesa, ter kosti. 

Glavne jedi: 

- Uporabiti je potrebno pusto meso perutnine. 

- Ribe se lahko uživajo dvakrat tedensko. 

- Kot drugo vrsto mesa se lahko uporabi zajca ali divjačino. 

- Jedi brez mesa, naj bodo na meniju enkrat tedensko. 

Priloge:  

- Dobro je uporaba raznovrstnih žit, kot so: ajda, proso, kuskus in ovseni kosmiči. 

- Za cmoke se lahko uporabljajo različne vrste mok. 

Druga splošna priporočila: 

- Mesečno je dobro imeti največ dva sladka obroka in dva obroka pripravljena iz ocvrtih 

jedi. 

- Dobro se je izogibati prekajenemu mesu. 

- Zelenjavo je priporočljivo uporabljati vsakodnevno v juhi, za glavno jed ali kot solato 

(Štajnochrová, 2011). 

2.4.3 Projekti na področju zdrave prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Češki 

Republiki  

2.4.3.1 Spodbujanje k zdravemu prehranjevanju 

25. maj je dan boja proti debelosti pri otrocih in na ta dan na Češkem prirejajo dejavnosti za 

otroke za zdrav življenjski slog.  Eden od programov se imenuje: Češka je aktivna na šolah, 
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polnih zdravja, ki podpira občasne dejavnosti otrok, da bi jedli bolj zdravo hrano, predvsem 

pa podpirajo uživanje sveže zelenjave v osnovnih šolah.  

2.4.3.2 Zdrava abeceda 

Poročila šolske inšpekcije so pokazala slabo kvaliteto pripravljenih obrokov v vrtčevskih 

kuhinjah. Zaradi tega, je bil leta 2009 ustvarjen program imenovan Zdrava abeceda, da bi 

pomagal rešiti težave, ki se pojavljajo v vrtcih, pa tudi kot odziv na vse večje pojavljanje 

debelosti pri otrocih in najstnikih. Program je sestavljen iz štirih kategorij: gibanje, zdrava 

prehrana, dobro počutje, ter zdravo okolje. Vse štiri kategorije se med seboj povezujejo in 

dopolnjujejo. Njihov glavni cilj je otroke, že od majhnega naučiti zdravih prehranjevalnih 

navad, da bodo tako živeli tudi, ko bodo odrasli. Program zagotavlja različne materiale, kot so 

plakati, igre in drugo gradivo za vzgojitelje v vrtcih, pa tudi gradiva za starše. Projekt že od 

ustanovitve programa podpira fundacija Inštitut Danone CR. Sprva je bil program zasnovan 

samo za vrtce, v letu 2011 se je razširil tudi na družinske centre (Zdrava abeceda, 2014). 

2.4.3.3 Živi zdravo 

Obstaja tudi program , ki se osredotoča predvsem na šolske kuhinje in se imenuje Živi zdravo. 

Program je namenjen predvsem šolam in tudi staršem, ter učiteljem. Na spletni strani 

programa Hrave žij zdrave ali Živi zdravo lahko učenci preberejo priporočila o zdravi 

prehrani, ter igrajo različne spletne igre. Del programa sestavljajo tudi tekmovanja, pri katerih 

zmagovalec vedno prejme tudi nagrado.  Otroci tekmujejo v učnih igricah pri katerih se 

dokažejo s svojim znanjem o zdravi prehrani, poteka pa tudi tekmovanje za najboljše šolsko 

kosilo. Zmagovalec za šolsko kosilo je nominiran enkrat letno. Glavni namen tekmovanja je 

pripravljanje zdravih in okusnih obrokov hrane v šolskih kuhinjah na Češkem in širjenje 

znanja o zdravem načinu prehranjevanja med otroki (Hrave žij zdrave, 2014). 

2.4.3.4 Shema šolskega sadja 

V šolskem letu 2009/10 je v shemi šolskega sadja sodelovalo 2883 šol oziroma 323 431 otrok, 

kar je predstavljajo 71% otrok, starih od 6-10 let. V letu 2011/12 je število šol, ki so 

sodelovale pri projektu naraslo na 3243, kar je predstavljalo 387 080 otrok in je pokrivalo 

85% ciljne skupine otrok (Šolcova). Leta 2012/13 je Češka Republika dobila 3 957 000 evrov 

sredstev, financiranih s strani EU. Povprečna cena porcije je znašala 0,41 evra na otroka 

(School Fruit Scheme-Annex V of DG AGRI Working Document (Guidelines) –Annual 

Monitoring Report 2012/2013b). V šolskem letu 2013/14 je bilo v projekt vključenih že 3530 
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šol in 456 233 učencev, kar je 647 šol več kot v prvem letu (Ovoce a zelenina do škol v ČR, 

2014). Do sedaj so iz virov EU dobili 73% denarja, delež pa se bo povečal na 88%. Konec 

leta 2013 so projekt preimenovali v shemo šolskega sadja in zelenjave. Kako pogosto učenci 

dobijo sadje in zelenjavo je odvisno od dobaviteljev, ki jih ima šola. Učenci si lahko sadje in 

zelenjavo ceneje kupijo tudi v šolskih avtomatih, ki so posebej namenjeni le temu (Ovoce a 

zelenina do škol, 2014).   

2.4.3.5 Program šolskega mleka 

Program šolskega mleka je financiran s strani EU in na Češkem poteka pod okriljem 

Ministrstva za kmetijstvo, v sodelovanju s tako imenovanimi dobavitelji mleka in mlečnih 

izdelkov v šole (Milk for European schools, 2014). Glavni dobavitelj je Laktea o.p.s., ki skrbi 

za oskrbo z mlekom in mlečnimi izdelki v vrtcih, osnovnih, ter srednjih šolah (Školni mleko, 

2014). Ko se šola včlani v program dobi državno subvencijo, kjer dobijo cenejše mleko in 

mlečne izdelke in jih nato učenci lahko kupijo v šolskih avtomatih ali v šolski prodajalni. 

Učenci imajo tri obdobja plačevanja od septembra do decembra, od januarja do marca in od 

aprila do junija. Avtomat ima nastavljeno določeno število učnih dni za vsako obdobje in 

učenec lahko tako dobi toliko subvencij, kot je učnih dni v tistem časovnem obdobju. Omejen 

ni na število subvencij na dan, le na število subvencij, ki jih lahko dobi v določenem 

časovnem obdobju (Milk for European schools, 2014).  

2.4.4 Prehranjenost otrok na Češkem 

Mednarodne primerjave HBSC rezultatov kažejo, da je 21% enajstletnih dečkov in 12% 

deklic na Češkem prekomerno hranjenih. Pri petnajstletnih dečkih je 19% takih, ki imajo 

preveliko telesno maso in 10% deklic (Currie idr., 2012). 

2.4.5 Prehranjevalne navade otrok na Češkem  

Več kot polovica enajstletnih otrok na Češkem zjutraj zajtrkuje in sicer 69% dečkov in nekaj 

manj deklic (61%). Delež pri trinajst letnikih se zniža na 58% pri dečkih in 47% pri deklicah. 

55% deklic, starih enajst let na Češkem po podatkih raziskav HBSC uživa sadje dnevno in 

42% dečkov, prav tako starih enajst let, kar je nekaj manj, kot pri deklicah. Delež pri 

petnajstletnikih se zniža pri obeh spolih in sicer pri dečkih za 13%, pri deklicah pa za 15% 

manj, kar kaže na to, da delež uživanja sadja z leti pada. 16% enajstletnih deklic in 19% 

dečkov uživa gazirane pijače, delež pri starejših pa se poveča na 20% pri deklicah in 28% pri 

dečkih (Currie idr., 2012).  
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3 EMIPIRIČNI DEL 

3.1 Cilji in hipoteze 

Cilji diplomskega dela so:  

1. Ugotoviti oblike zagotavljanja šolske prehrane različnih evropskih držav. 

2. Ugotoviti usklajenost organizacije šolske prehrane s priporočili Svetovne zdravstvene 

organizacije. 

3. Ugotoviti prednosti in slabosti različnih oblik organiziranosti šolske prehrane. 

 

Na podlagi ciljev smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H1: Organizacija šolske prehrane v posameznih evropskih državah je različna. 

H2: Organizacija šolske prehrane je v posameznih državah usklajena s priporočili Svetovne 

zdravstvene organizacije. 

H3: Šolska prehrana je v Sloveniji bolje organizirana kot v drugih evropskih državah. 

3.2 Raziskovalna metoda in postopek zbiranja podatkov 

V raziskavi je bila uporabljena deskriptivna metoda raziskovanja. Teoretična izhodišča so bila 

opredeljena s pomočjo domače in tuje strokovne in znanstvene literature ter drugimi viri. 

Opravljena je bila kvalitativna tehnika zbiranja podatkov in metoda obdelovanja podatkov. 

Opravljeni so bili intervjuji z pomočniki ravnateljev na dveh osnovnih šolah na Malti, ter 

intervju s pomočnikom ravnatelja na Češkem in z organizatorko šolske prehrane na osnovni 

šoli v Sloveniji. Instrument zbiranja podatkov je bil nestandardizirani intervju. V vzorec so 

bili zajeti trije pomočniki ravnatelja in organizatorka šolske prehrane. 
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3.3 Rezultati in razprava 

V Preglednicah 13, 14 in 15 smo zbrali podatke vseh treh držav vključenih v raziskavo, da bi  

ugotovili, kako različni so deleži glede na navade otrok, ter pri zagotavljanju šolske prehrane 

in upoštevanju priporočil SZO. 

Preglednica 13: Delež otrok v SLO, MT, CZ glede na obravnavano vedenje 

NAVADE OTROK 

SLO MT CZ 

Dekleta 

(%) 

Fantje 

(%) 

Dekleta 

(%) 

Fantje 

(%) 

Dekleta 

(%) 

Fantje 

(%) 

Otroci s prekomerno telesno maso  23,7
18

 27,1
19

 40,0-48,0
20

 12,0
21

 21,0
22

 

Pitje alkohola pri 15-letnikih 20,0 33,0 20,0 33,0 

ni točnega 

podatka  

  

Pitje gaziranih pijač pri 13-letnikih 31,0 41,0 ni točnega podatka
23

 23,0 27,0 

Kajenje 20,3 13,3 22,0 30,6 

Uživanje zajtrka pred šolo pri  

13-letnikih 
39,0 44,0 ni točnega podatka

24
 47,0 58,0 

 

Podatki za otroke, ki imajo prekomerno telesno maso so za vse tri države iz leta 2012. Pri 

Malti so podatki za dekleta in fante, ki imajo prekomerno telesno maso navedeni skupaj, pri 

ostalih dveh pa ločeno, glede na spol. Ostali podatki, so podatki raziskav narejenih s strani 

Svetovne zdravstvene organizacije (Currie idr., 2012). 

  

                                                 
18

 Prehranski status deklet starih od 6 do 19 let. 
19

 Prehranski status fantov starih od 6 do 19 let. 
20

 Dekleta in fantje med 11 in 15 letom starosti. 
21

 Prehranski status 11-letnih deklet. 
22

 Prehranski status 11-letnih fantov. 
23

 Piscopo (2004) v svoji raziskavi ugotavlja, da je delež mladih, ki na Malti uživajo gazirane pijače med 35-

40%. 
24

 Piscopo (2004) je ugotovila, da naj bi eden od treh otrok za zajtrk zaužil le pijačo. Število otrok na Malti, ki ne 

uživajo zajtrka naj bi bilo manjše, kot v drugih razvitih državah, kot je na primer v Veliki Britaniji, kjer je le 

petina anketiranih otrok odgovorila, da zjutraj jedo zajtrk (Piscopo, 2004). 
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Preglednica 14: Primerjava zagotavljanja šolske prehrane v SLO, MT, CZ 

ZAGOTAVLJANJE ŠOLSKE PREH.  SLO MT CZ 

Dolžnost šole, da zagotavljanja prehrano 

učencem 
DA NE NE 

Cena šolske prehrane 

malica- 0,80€ / z 

subvencijo je 

brezplačna  

0,30€-1,50€ 0,60€-1,40€ 

Organizator šolske prehrane DA NE NE 

Šolska kuhinja DA NE 
odvisno od 

odločitve šole 

Avtomati na šoli NE NE DA 

Dolžina odmora za malico 15 MIN 20-30 MIN 20 MIN 

Mesto, kjer malicajo 
JEDILNICA/ 

UČILNICA 

JEDILNICA/ 

ZUNAJ  
JEDILNICA 

Možnost kupovanja hrane v šoli NE DA DA 

Subvencioniranje šolske prehrane DA NE DA 

Projekti promoviranja zdrave prehrane DA DA DA 

Šolske prodajalne s hrano NE DA DA 

 

Cena šolske prehrane na Češkem je odvisna od tega ali je učenec na razredni ali predmetni 

stopnji (Šinkovec in Ivanek, 2014). Na Malti je cena odvisna od živila, ki si ga učenec lahko 

kupi v šolski prodajalni (Šinkovec in Scerri, 2013).  

Na Malti in na Češkem organizatorja šolske prehrane ni, saj šola najame zunanjega 

ponudnika, ki je nato odgovoren za prehrano in prodajo hrane na šoli.  Zunanji ponudnik tudi 

določa vrsto in ceno živil, ki se bodo prodajala. Največkrat so to živila, ki niso najbolj v 

skladu s priporočili šolske prehrane, vendar jih učenci najraje kupujejo (Šinkovec in Ivanek, 

2014; Šinkovec in Scerri, 2013).  

Na Češkem tako kot v Sloveniji država subvencionira denar za kuharje, starši pa prispevajo 

denar za živila (Šinkovec in Ivanek, 2014). 

V vseh treh državah izvajajo različne projekte zdrave prehrane. Skupni projekt, ki poteka v 

vseh treh državah je Shema šolskega sadja, ki je subvencionirana s strani EU in posamezne 

države. 
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Preglednica 15: Upoštevanje priporočil SZO pri zagotavljanju šolske prehrane glede na 

državo (Storcksdieck, Kardakis, Wollgast, Nelson in Caldeira, 2014). 

PRIPOROČILA SZO SLO MT CZ 

Energijski vnos DA NE DA 

Hranilna vrednost DA NE DA 

Sestava obrokov DA DA DA 

Omejitev sladkorja DA DA NE 

Omejitev gaziranih pijač DA DA NE 

Omejitev soli DA DA NE 

 

V letu 2014 je izšla publikacija, ki je povzela podatke celotne Evrope. Izšla je zaradi 

problema, ki pesti vse države in ta je naraščanje debelosti pri otrocih. V njej lahko najdemo 

podatke, ki so povzeti v Preglednici 15. Vidimo lahko, da je Slovenija edina izmed treh držav, 

ki so bile vzete v raziskavo, kjer se vsa priporočila skladajo s priporočili Svetovne 

zdravstvene organizacije. 
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4 ZAKLJUČEK 

Organizacija šolske prehrane se med državami razlikuje, kar so pokazali tudi rezultati 

raziskave. S tem lahko potrdimo prvo hipotezo. Ocenjujemo, da ima najboljšo organizacijo 

šolske prehrane med državami vključenimi v raziskavo Slovenija in s tem potrjujemo tretjo 

hipotezo. Organizacija šolske prehrane je dobro opredeljena v zakonodaji, pojavljajo pa se 

težave pri izvajanju in upoštevanju zakonskih predpisov in priporočil. Zadnje analize stanja v 

Sloveniji kažejo, da sta kruh in pekovsko pecivo zastopana v več kot polovici vseh 

pregledanih malic in predstavljata pomemben delež v zagotavljanju energijskih potreb. Sadje 

je vključeno v skoraj polovici primerov pregledanih malic, medtem ko je zelenjava še vedno 

zastopana le v 15,4% primerih. Relativno pogosto so v šolsko malico vključeni tudi mlečni 

izdelki v 21,3%. Rezultati raziskav tudi kažejo na nižjo zastopanost priporočenih mesnih 

izdelkov z vidno strukturo mesa v primerjavi z mesnimi izdelki homogene strukture, ki so 

zastopani v kar 21,9%. V 5,9% vseh malic sta bila relativno pogosto vključena tudi med in 

marmelada (Gregorič, 2008). Kljub dobri organizaciji šolske prehrane je delež otrok s 

prekomerno telesno maso v Sloveniji še vedno previsok.  

Prednost šolske prehrane v Sloveniji pred Malto in Češko je dobra organizacija le te in tudi ta, 

da je šola dolžna vsem učencem zagotoviti šolsko malico. Prav tako v slovenskih osnovnih 

šolah ni avtomatov ali šolskih prodajalen s hrano, kjer bi si učenci lahko kupili nezdrave 

prigrizke. V vseh treh državah imajo projekte, s katerimi učence spodbujajo k zdravemu 

načinu prehranjevanja in gibanju. Slabost šolske prehrane na Češkem in na Malti je v šolskih 

prodajalnah, kjer si učenci lahko kupijo nezdravo hrano. V obeh dveh omenjenih državah 

imajo priporočila glede šolske prehrane, vendar je potem od ponudnikov šolske prehrane 

odvisno ali jih bodo upoštevali ali ne. Slabost na Malti in na Češkem se kaže tudi v tem, da 

šola ni dolžna zagotoviti prehrane učencem. Tako si veliko učencev šolsko malico prinese kar 

od doma. 

V vseh treh državah vključenih v raziskavo je še veliko možnosti za izboljšavo šolske 

prehrane, vendar ocenjujemo, da sta Češka in Malta od dobre organiziranosti šolske prehrane 

oddaljeni dlje, kot Slovenija. Kar bi ti dve državi lahko spremenili je to, da bi se ponudniki 

šolske prehrane bolj držali priporočil, ki veljajo za vzgojno-izobraževalne zavode v njunih 

državah, ter bi s tem omogočili zdravo prehrano učencem. Iz šol bi lahko umaknili avtomate z 

nezdravo hrano ali jo nadomestili z zdravimi prigrizki. Ugotovili smo, da Češka od vseh treh 

najmanj upošteva priporočila SZO pri zagotavljanju šolske prehrane. Kljub temu pa je 
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organizacija šolske prehrane v posameznih državah usklajena s priporočili Svetovne 

zdravstvene organizacije in tako je potrjena tudi druga hipoteza. Najvišji delež otrok s 

prekomerno telesno maso pa ima Malta, kar je presenetljiv podatek, saj bi tam pričakovali 

zdravo mediteransko prehrano in nizek delež ljudi s prekomerno telesno maso. 

Ker ni pomembna le zdrava in organizirana prehrana v šolah, je zanjo potrebno poskrbeti tudi 

v družini in otroke naučiti zdravih prehranjevalnih navad. Le zdrava in kakovostna prehrana, 

skupaj z rednim gibanjem, bo dobra popotnica za zdravo in aktivno življenje otrok v odrasli 

dobi. V prihodnjih raziskavah, bi bilo dobro raziskati, kakšen vpliv ima šolska prehrana na 

prehranjevalne navade otrok, če debelost pri otrocih vsako leto narašča, kljub številnim 

šolskim projektom, ki otroke spodbujajo k zdravemu načinu prehranjevanja. Pri tem se kažejo 

tudi vplivi drugih dejavnikov, kot so premalo gibanja, slabe prehranske navade v družini, 

izpuščanje zajtrka, vpliv medijev in drugi dejavniki. 
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