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IZVLEČEK 

 

Otroci v osnovni šoli potrebujejo kakovostno prehrano za zdrav telesni in duševni razvoj. Iz 

številnih raziskav je razvidno, da je vedno več potreb po posebnih načinih prehranjevanja. Ker 

je vsak učenec v osnovni šoli upravičen do vsaj enega obroka v dneh, ko poteka pouk, je prav, 

da šole zagotovijo tudi dietne obroke, pri katerih so izključena živila čim bolj hranilno in 

energijsko nadomeščena. 

Ugotavljali smo katere diete so v današnjem času v naših osnovnih šolah najpogostejše, 

kakšen je način organizacije priprave dietnih obrokov in katere težave se pojavljajo pri 

pripravi omenjenih obrokov. V raziskavi je sodelovalo šest organizatorjev prehrane na 

osnovnih šolah. Izvedli smo strukturirane intervjuje s posameznimi organizatorji.  

Ugotovili smo, da imajo organizatorji prehrane na osnovnih šolah številne težave pri 

zagotavljanju dietnih obrokov, katerih število se iz leta v leto povečuje. Težave so predvsem v 

organizaciji, kar vključuje slabo dostopnost oziroma nakup dietnih artiklov, visoko ceno 

dietnih živil ter preobremenjenost kuharjev, ki pripravljajo dietne obroke. Glede na 

zakonodajo, ki določa, da je vsak učenec upravičen do vsaj enega obroka v dneh ko poteka 

pouk, dietne obroke pa obravnava v okviru dodatne ponudbe, bi bilo potrebno za 

organizatorje prehrane v osnovnih šolah pripraviti jasna navodila, za poenoteno kvalitetno 

delo na vseh osnovnih šolah ter sistemsko urejenost na nivoju države. 
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ABSTRACT 

 

Children at primary school need quality food for their physical and mental health. A lot of 

researches have been done to prove that there are more and more needs for special diets. 

Because every pupil at primary school is entitled to at least one meal at school days, schools 

should provide diet meals also where the excluded food is nutritionally and energetically 

replaced as much as it is possible. 

We have been researching which diets are the most frequent at our schools nowadays, what is 

the way of diet meals preparation organization and what problems occur when preparing the 

meals. There have six organizers of food at primary schools cooperated in the research. We 

have done structure interviews with individual organizers. 

We have found out that the organizers of food at primary schools have numerous problems 

with assurance of diet meals which number is rising every year. Problems are especially in 

organization which includes low accessibility or diet products purchase. According to 

legislation which determines that every pupil is entitled to at least one meal a day when they 

have lessons, diet meals are treated as an additional offer, therefore, it would be necessary for 

the food organizers to prepare clear instructions for united quality work at all primary schools 

and systematically order at the state level. 
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1 UVOD 

 

Prehrana otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah je bila po letu 1991 

urejena z novo slovensko področno zakonodajo, ki določa, da morajo vzgojno–izobraževalne 

ustanove zagotoviti pogoje za telesni in duševni razvoj otroka, česar pa te ustanove ne morejo 

zagotavljati brez kakovostne prehrane in pravilnega odnosa do prehranjevanja. Poleg tega 

zakonodaja določa, da morajo osnovne in srednje šole organizirati vsaj en obrok hrane 

dnevno, kot pomoč staršem pri skrbi za otroke, izboljšanju kakovosti življenja družin in otrok 

ter ustvarjanju pogojev za razvoj telesnih in duševnih sposobnosti otroka (Gabrijelčič 

Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005). Zakon o šolski prehrani določa, da je 

šolska prehrana organizirana prehrana učencev in dijakov v dneh, ko poteka pouk v skladu s 

šolskim koledarjem (Zakon o šolski prehrani, 2013). 

Dokument Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno–izobraževalnih ustanovah 

predstavlja strokovne podlage za zagotavljanje zdravstveno ustrezne prehrane v vrtcih, šolah, 

zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in dijaških domovih. 

Vendar pa smernice ne obravnavajo kakršne koli oblike alternativnega prehranjevanja v 

okviru organizirane prehrane v ustanovah, kjer potekata vzgoja in izobraževanje. Prav tako ne 

obravnavajo specifičnih prilagoditev posameznih obrokov za tiste otroke in mladostnike, ki 

imajo bolezni povezane z motnjami prebave in presnove, deficitom posameznih hranil ali 

jemanjem določenih zdravil (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 

2005). Tudi Zakon o šolski prehrani (2013) pravi, da šola organizira dietne obroke v okviru 

dodatne ponudbe, skladno s svojimi zmožnostmi. 

Simčič (1999) navaja, da je prehrano potrebno načrtovati z zdravstvenega, ekonomskega, 

psihološkega, socialnega, vzgojnega in gastronomsko kulinaričnega vidika. Organizator 

šolske prehrane pa je na šoli ključna oseba, ki s pomočjo drugih pedagoških delavcev na šoli 

vpliva na zdrav ter ustrezen način prehranjevanja. Med osnovne naloge organizatorja šolske 

prehrane sodi načrtovanje dnevne prehrane oskrbovancev, pri tem pa upošteva fiziološko 

prehranske potrebe šolarja. Njegova naloga je tudi ta, da mora biti stalno v stiku s šolsko 

zdravstveno službo in če je potrebno, mora šolarju zagotoviti ustrezen dietni jedilnik in podati 

navodila svojim podrejenim, da takšen obrok tudi pripravijo. 
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Iz klinične prakse je razvidno, da alergija na nutritivne (prehranske) alergene postaja zadnje 

desetletje pomembna zdravstvena težava (Širca-Čampa, 2006). Alergija na živila, celiakija in 

intoleranca na laktozo so najpogostejša obolenja otrok, ki zahtevajo dietni režim, pri katerem 

moramo popolnoma izločiti vsa živila, ki otroku povzročajo težave. V primerih specifičnih 

prehranskih zahtev z motnjami prebave in presnove je potrebno tista živila, ki jih izključimo 

iz prehrane bolnika, čim bolj ustrezno in pestro nadomestiti s hranilno in energijsko 

enakovrednimi živili (Hlastan Ribič, Maučec Zakotnik, Koroušić Seljak in Pokorn, 2008). Če 

je le možno, je potrebno jedilnike načrtovati tako, da se otrok ne počuti drugačnega od drugih 

ali pa prikrajšanega za določene jedi. Temelj uspešnega vodenja dietne prehrane predstavlja 

tesno sodelovanje zdravnika, dietetika, starša in otroka (Širca-Čampa, 2006). 

V diplomskem delu je obravnavan problem naraščanja potreb po posebnih načinih 

prehranjevanja otrok v osnovni šoli. Glede na priporočila Zakona o šolski prehrani želimo 

identificirati oblike in organizacijo zagotavljanja dietne prehrane v osnovni šoli. Predstavili 

bomo težave, s katerimi se soočajo organizatorji šolske prehrane pri zagotavljanju dietne 

prehrane ter kako in na kakšen način jih rešujejo.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Šolska prehrana 

 

Današnje okoliščine in prihodnost nam narekujejo, da se moramo prehranjevanju posvečati 

kot posamezniki in tudi kot družba. Smo ena izmed redkih držav, ki ima za osnovnošolske 

otroke urejen sistem prehranjevanja (Simčič, 1999). 

Nekatere druge evropske države, kot so Finska, Švedska in Italija, zagotavljajo prehransko 

uravnotežene obroke. Pogosto je to kosilo, ki ga učenci uživajo v jedilnici, hrano pa 

sprejemajo iz centralnega servisa. Finska in Švedska izstopata po tem, da so šolski obroki v 

celoti financirani s strani vlade (EUFIC, 2014). Finska je bila prva država na svetu, ki je 

ponudila brezplačne šolske obroke. Pri njih obstaja finski nacionalni prehranski konzil, ki 

spremlja in izboljšuje prehrano otrok s pripravo ustreznih prehranskih smernic (Finnish 

National Board of Education, 2008). 

Šolska prehrana sodi med družbeno prehrano in je organizirana oskrba abonentov s 

pripravljenimi dnevnimi obroki. Šolska prehrana naj bi sledila predvsem trem ciljem: 1) iz 

vidika zdravstvenega cilja, želi zagotoviti prehrano, ki temelji na fizioloških potrebah šolske 

mladine in vpliva na zdravstveno stanje prebivalstva, 2) iz vidika ekonomskega cilja kot 

gospodarna poraba sredstev, vloženih v organizirano prehrano ter 3) iz socialnega vidika v 

smislu ustvariti možnosti za pravilno prehranjevanje vseh prebivalcev. V vseh kuhinjah, kjer 

pripravljajo obroke za večje število abonentov, kamor sodijo tudi šolske kuhinje, mora osebje 

pripravljati hrano tako, da kar najbolj ohrani hranilno in biološko vrednost živil, oziroma  za 

pripravo jedi uporabljajo takšne načine priprave, ki upoštevajo načela zdrave prehrane. Da se 

šolskim otrokom zagotovi zdravstveno prilagojeno in ustrezno prehranjevanje, je pri nas 

šolska malica uvrščena v zagotovljeni program oziroma v nacionalni program. V Sloveniji je 

večina šolskih kuhinj grajena tako, da imajo na voljo tudi zmogljivost za druge obroke, ki pa 

temeljijo na ekonomskem programu. Prehrana otrok in mladostnikov ima več posebnosti in ji 

prav zaradi tega posvečajo mnogo pozornosti v vseh družbenih sistemih, tudi pri nas (Simčič, 

1999). 
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2.1.1 Zakon o šolski prehrani 

Zakon o šolski prehrani (2013) ureja organizacijo šolske prehrane za učence in dijake, pravico 

učencev in dijakov do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje za 

dodeljevanje subvencije ter nadzor nad izvajanjem tega zakona. Ta zakon se uporablja za 

osnovne in srednje šole ter za osnovne in srednje šole v okviru zavodov za vzgojo in 

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

javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Zakon se uporablja tudi za udeležence v 

programih izobraževanja odraslih, v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in 

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

šolskih in obšolskih dejavnosti. Prvi cilj tega zakona je, da se ob upoštevanju načel trajnostne 

potrošnje zagotavlja kakovostna šolska prehrana, s katero se vpliva na optimalni razvoj 

učencev in dijakov, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja, na 

vzgajanje in izobraževanje za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja in okolja ter 

omogoči učencem in dijakom dostopnost do zdrave šolske prehrane. Drugi cilj zakona pa je, 

da učencem in dijakom iz socialno manj vzpodbudnih okolij zagotavljajo enake možnosti pri 

doseganju zgoraj navedenih ciljev. 

Šolska prehrana je organizirana prehrana vseh učencev in dijakov v dneh, ko poteka pouk v 

skladu s šolskim koledarjem. Obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Šola za 

vse učence v okviru dejavnosti javne službe obvezno organizira malico. Kot dodatno ponudbo 

pa lahko šola organizira tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Tudi dietne obroke 

organizira šola v okviru dodatne ponudbe, v skladu s svojimi zmožnostmi. Pri organizaciji  

šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah, sprejete na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Cena 

malice v osnovni šoli znaša 0,80 EUR (Zakon o šolski prehrani, 2013). 

 

2.1.2 Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 

22. marca 2005 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Resolucijo o nacionalnem 

programu prehranske politike. Izraža se v načrtovanju in izvajanju ukrepov in aktivnosti 

države, ob sodelovanju različnih javnosti ter organizacij civilne družbe, ki spodbujajo in 

krepijo kakovostno in zdravo prehranjevanje prebivalcev Republike Slovenije in s tem 

varujejo in krepijo njihovo zdravje ter kakovost življenja. Temeljni cilji prehranske politike so 

zagotavljanje varne hrane vzdolž celotne živilske verige, krepitev, ohranjanje in 
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vzpostavljanje zdravih prehranjevalnih navad prebivalcev Republike Slovenije ter 

zagotavljanje zadostne preskrbljenosti prebivalstva s kakovostno, zdravju koristno hrano na 

trajnostni način (ReNPPP, 2005). 

Skladno s cilji omenjene resolucije so strokovnjaki Inštituta za varovanje zdravja Republike 

Slovenije s sodelavci oblikovali prehranska priporočila za zdravo prehrano otrok in 

mladostnikov na podlagi mednarodnih standardov in normativov. Ta priporočila naj bi služila 

kot pripomoček za načrtovanje in pripravo zdravih in uravnoteženih obrokov v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah v Sloveniji. Pri pripravi smernic so izhajali iz ugotovljenih 

problemov na področju prehranske politike. Upoštevali so tudi privzete Referenčne vrednosti 

za vnos hranil Ministrstva za zdravje, splošna sodobna načela in spoznanja stroke, ki veljajo 

za zdravo prehrano ter posebnosti šolskega okolja. Pri vseh opredeljenih skupinah zdravih 

otrok in mladostnikov naj bi zagotavljale vse življenjsko pomembne, presnovne, fizične in 

psihične funkcije. Smernice ne obravnavajo kakršne koli oblike alternativnega prehranjevanja 

v okviru organizirane prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Prav tako ne obravnavajo 

specifičnih prilagoditev posameznih obrokov za otroke in mladostnike, katerih bolezni so 

povezane z motnjami prebave in presnove, deficitom posameznih hranil ali jemanjem 

določenih zdravil. V teh primerih je potrebno na podlagi mnenja izbranega zdravnika 

individualno posvetovanje med organizatorjem prehrane, starši in po potrebi kliničnim 

dietetikom, ki predlaga jedilnike za predpisane diete in prilagoditev ponujenih obrokov v 

okviru organizirane prehrane omenjenim zdravstvenim zahtevam. Starši morajo s pomočjo 

organizatorja prehrane seznanjati učitelje o posebnih prehranskih potrebah posameznega 

otroka (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005). Nekatere raziskave 

kažejo, da je ozaveščenost učiteljev o zdravju njihovih učencev slaba. Tudi učitelji sami bi 

radi o tem vedeli več (Havelková, Kachlík, Synková in Pokorná, 2009). 

Še en korak in praktično orodje, s katerim se prispeva k večji kakovosti in uravnoteženi 

prehrani, so standardizirani jedilniki, zbrani v Praktikumu jedilnikov zdravega prehranjevanja 

v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Njegov namen je prikaz zdravih jedilnikov za občasne 

brezmesne obroke in izbrano dietno prehrano. Vsebuje primere uravnoteženih jedilnikov, ki 

upoštevajo tudi specifične prehranske zahteve z motnjami prebave in presnove (Hlastan Ribič, 

Maučec Zakotnik, Koroušić Seljak in Pokorn, 2008). 
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2.1.3 Organizacija šolske prehrane in delo organizatorja šolske prehrane 

Šolsko prehrano šole organizirajo tako, da izvedejo nabavo živil, pripravo, razdeljevanje 

obrokov, vodijo potrebne evidence, izvajajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti povezane s 

prehrano in drugo (Zakon o šolski prehrani, 2013).  

Simčič (1999) navaja, da je potrebno prehrano načrtovati z zdravstvenega, ekonomskega, 

psihološkega, socialnega, vzgojnega in gastronomsko kulinaričnega vidika. Pri načrtovanju 

prehrane otrok in mladostnikov v šolskih kuhinjah pa veljajo enaka načela, kot za otroke, ki se 

hranijo doma. Vendar je prehrambni načrt v šolskih kuhinjah bolj enoten in se zato lahko 

nekoliko manj ravna po potrebah in okusu posameznih otrok. Po navedbah Revizijskega 

poročila o zagotavljanju zdrave prehrane otrok v osnovnih šolah v letih 2005 in 2006 (2007), 

59 % otrok meni, da pri oblikovanju jedilnikov njihove želje niso nikoli upoštevane. 

Organizator šolske prehrane je na šoli ključna oseba, ki s pomočjo drugih pedagoških 

delavcev na šoli pomembno vpliva na zdrav in ustrezen način prehranjevanja. Na podlagi 

Zakona o šolski prehrani morajo šolarji v osnovni šoli dobiti vsaj en obrok hrane. Šolska 

malica spada v nacionalni program, kar pomeni, da stroške, ki nastajajo zaradi priprave in 

razdeljevanja šolskih malic, poravna financer. Ker je samo šolska malica v nacionalnem 

programu, pa priprava vseh drugih obrokov temelji na ekonomskih postavkah, kar pomeni, da 

se s temi obroki zagotovi poravnava vseh nastalih stroškov (Simčič, 1999). 

Za organizatorja šolske prehrane je potrebna ustrezna stopnja izobrazbe za odgovorno in 

zahtevno delo v organizacijskem in strokovnem pogledu. Zakon navaja, da pogoje za 

poučevanje gospodinjstva izpolnjuje: 

- kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka, 

- kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz gospodinjstva in 

- kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije. 

Organizator šolske prehrane je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja gospodinjstva v 

osnovni šoli (Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem 

programu osnovne šole, 2011). 

Po mnenju Revizijskega poročila (2007) imajo izbrane šole v raziskavi organizatorja šolske 

prehrane z ustrezno izobrazbo, razen ene. 
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Med osnovne naloge organizatorja šolske prehrane spada načrtovanje dnevne prehrane 

oskrbovancev, pri tem pa upošteva fiziološko prehrambne zahteve šolarja glede na biološko in 

energijsko vrednost na podlagi ugotovljenega zdravstvenega stanja prehranjenosti in 

prehranskih navad otrok. Naloga organizatorja šolske prehrane je tudi, da spremlja celotno 

organizacijo razdeljevanja in uživanja obrokov hrane, jo dopolnjuje in po potrebi spreminja. 

Med drugim mora biti tudi stalno v stiku s šolsko zdravstveno službo in če je potrebno, mora 

šolarju zagotoviti ustrezen dietni jedilnik in podati navodila svojim podrejenim, da takšen 

obrok tudi pripravijo. Njegova naloga je tudi skrbeti za stalno strokovno izpopolnjevanje in 

izobraževanje. Na osnovnih šolah se vse pogosteje pojavljajo potrebe po posebnih dietnih 

jedilnikih, zato mora organizator šolske prehrane v osnovni šoli z vsem osebjem skrbeti za 

slabo in nepravilno prehranjene otroke ter kronične bolnike. Šolska kuhinja mora prilagoditi 

jedilnik tudi trenutno bolnim otrokom, ki smejo obiskovati pouk. Organizator šolske prehrane 

mora imeti stalen stik z zdravstveno službo, ki ga obvešča o kroničnih bolnikih in otrocih, pri 

katerih moramo posebno skrbeti za prehrano. Poleg omenjenega stika z zdravstveno službo 

mora imeti organizator šolske prehrane tudi stalen stik s starši teh otrok in s tistimi starši, ki 

potrebujejo strokovne nasvete glede prehranjevanja svojih otrok. Za polni delovni čas 

organizatorja šolske prehrane se priporoča 1050 PE (prehrambne enote). 1 PE sestavljajo 4 

malice za osnovnošolca in 1 PE sestavljajo 2-3 dietne malice za osnovnošolca (Simčič, 1999). 
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2.2 Dietna prehrana 

 

Beseda dieta izhaja iz grške besede diaita in pomeni način življenja. Dietetika, kot veja 

medicine izhaja iz časa Hipokrata, ki je bil grški zdravnik. Je del medicine in higiene, ki s 

prilagojeno prehrano ohranja zdravje ali vrača izgubljeno zdravje. Njen cilj je določiti takšno 

prehrano, ki zdravje ohrani, in prehrano, ki je prilagojena za posebne patološke primere in 

tako lahko prepreči ali ozdravi nekatere bolezni. Potrebno je določiti kakovostno, količinsko 

in prehransko ustrezno dieto glede na režim prehrane za posameznika ali za določeno 

populacijo ljudi. Ločimo dietetiko zdravega in bolnega posameznika. Osnova vsake diete pa 

je zdrava prehrana (Pokorn, 2004). 

Prve diete se omenjajo v drugi polovici devetnajstega stoletja in v začetku dvajsetega stoletja 

z razvojem interne medicine (Pokorn, 2001). 

 

2.2.1 Dietna prehrana v šoli 

Iz zgoraj napisanega je jasno razvidno, da skladno z Zakonom o šolski prehrani šola dietne 

obroke organizira v okviru dodatne ponudbe, v skladu s svojimi možnostmi, čeprav je šolska 

malica organizirana prehrana vseh učencev v dneh, ko poteka pouk (Zakon o šolski prehrani, 

2013). 

Tudi Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ne obravnavajo 

kakršne koli oblike alternativnega prehranjevanja v okviru organizirane prehrane v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005). 

Simčičeva (1999) pa navaja, da je organizator šolske prehrane šolarju dolžan zagotoviti 

ustrezen dietni jedilnik in podati navodila svojim podrejenim, da takšen obrok tudi pripravijo. 

Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja je izdelan na podlagi smernic zdravega 

prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in s pomočjo računalniškega programa za 

načrtovanje prehrane. Namenjen je vsem, ki so kakorkoli povezani z organiziranjem prehrane 

v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, tako kot smernice, vendar upoštevajo tudi primere 

specifičnih prehranskih zahtev z motnjami prebave in presnove: celiakija, intolerance na 

laktozo, alergije na mleko, jajca in oreške ter brezmesne obroke. V primerih specifičnih 

prehranskih zahtev z motnjami prebave in presnove, je potrebno tista živila, ki jih izključimo 
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iz prehrane bolnika, čim bolj pestro nadomestiti  s hranilno in energijsko enakovrednimi živili 

(Hlastan Ribič, Maučec Zakotnik, Koroušić Seljak in Pokorn, 2008).  

Ann Lempert Deutsch (2013) navaja, da je varnost otroka v šoli ključnega pomena, ki se jo 

zagotovi le s sodelovalnim partnerstvom med šolo in družino otroka. Na ta način se lahko 

učinkovito prepreči izpostavljenost otroka pred alergeni. Kot šolska medicinska sestra v 

ameriški šoli z dolgoletnimi izkušnjami pravi, da je težko zagotoviti varnost vseh učencev z 

alergijo na hrano. Za preventivo pa ima vsak s prehransko alergijo akcijski načrt ali načrt 

nujnih ukrepov, ki vsebuje informacije o tem, kako ravnati v primeru nujne pomoči in tako 

preprečiti anafilaktični šok. Med hranjenjem učenci z alergijami sedijo skupaj za skupno 

mizo, ločeno od drugih. 

Večina ameriških šol nima zaposlene medicinske sestre, zato bi morale šole usposobiti svoje 

uslužbence za prepoznavanje in preprečevanje tveganj alergijskih reakcij. Vsaka šola bi 

morala imeti načrt, ki omogoča prepoznavanje in ukrepanje pri alergijskih reakcijah, vsekakor 

pa bi moral biti prilagojen vsakemu učencu posebej po smernicah pediatra in ga sproti 

posodabljati (Muñoz-Furlong, 2004). 

 

2.3 Najpogostejše nutritivne bolezni pri osnovnošolskih otrocih 

2.3.1 Preobčutljivost na hrano 

Alergije so preobčutljivostni odzivi organizma na določene snovi v živilih, okolju in stvareh. 

Je spremenjen odziv imunskega sistema na nepatogene antigene iz okolja, ki se kaže s 

preobčutljivostnimi reakcijami in je posledica tvorbe specifičnih IgE protiteles proti 

antigenom. Antigene, ki sprožijo tvorbo IgE protiteles imenujemo alergeni. Alergen je snov iz 

okolja, ki jo imunski sistem prepozna kot tujo in ki v telesu sproži verigo dogodkov. Alergeni 

so večinoma majhne beljakovinske molekule. Njihova alergenost je odvisna od načina vnosa 

v organizem, njihove koncentracije in genetske konstitucije človeka. Sprožilci alergijskega 

dogajanja so prehranski in inhalacijski alergeni, strupi žuželk, zdravila, cepiva, lateks, okužbe, 

telesni napori, stres in druga čustvena stanja itd. V zadnjih letih je opaziti skokovit porast 

alergij, kar je posledica sprememb naravnega okolja in spremenjenega načina življenja. 

Prizadenejo kar 20–30 % ljudi. Najpogosteje se začnejo v zgodnjem otroštvu ali v mladosti, 

vendar se z leti večina alergijskih bolezni ublaži ali celo izgine. Nekatere lahko trajajo do 

poznih let ali pa so celo doživljenjske (Čamernik, 2010). 
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2.3.1.1 Klasifikacija  

Preobčutljivost je izraz, s katerim poimenujemo simptome in znake, ki nastanejo kot 

posledica stika z natančno opredeljenim vzročnim dejavnikom v količini, na katero se zdravi 

posamezniki ne odzovejo. Alergijske bolezni so posledica imunskega odziva proti snovem, ki 

organizmu običajno niso škodljive. Simptomi in znaki nastanejo, kadar se imunski sistem 

sreča z alergenom, proti kateremu so se razvila specifična protitelesa in/ali specifični limfociti 

T. Zaradi tega nastane alergijsko vnetje. Preobčutljivost brez specifičnih mehanizmov 

imunskega sistema pa imenujemo nealergijska preobčutljivost ali psevdoalergija ali 

intoleranca ali neprenašanje. Intoleranca nastane preko farmakoloških mehanizmov. Njena 

značilnost je, da je simptomatika odvisna od količine zaužitega psevdoalergena, saj ga bolniki 

v majhnih količinah tolerirajo. Pri alergiji pa je značilno, da se simptomi pojavijo že pri zelo 

majhni količini vnesenega alergena. (Košnik, 2012). 

2.3.1.2 Alergije na hrano 

Alergija na hrano je pomemben zdravstveni problem, ki prizadene tako otroke kot tudi 

odrasle. Kljub tveganju resnih alergijskih reakcij, še vedno nimamo uspešnega zdravljenja teh 

obolenj. Bolezen je obvladljiva tako, da bolniki izločijo alergene iz svoje prehrane. 

Pomemben je podatek, da je dejansko alergičnih le manjši delež oseb, ki trdijo, da so 

alergične na določeno hrano, saj gre pogosto za tako imenovano intoleranco na hrano (Boyce 

idr., 2010). Intolerance na hrano imajo lahko zelo podobne klinične simptome in znake, 

vendar niso posredovane z delovanjem imunskega sistema. Vse več raziskovalcev ugotavlja, 

da je alergija na hrano postala prediagnosticirana in svarijo pred uvedbo obsežnih diet brez 

zanesljivega dokaza alergijske reakcije ali samo na podlagi dokaza senzibilizacije. Slednje 

lahko zelo slabo vpliva na kvaliteto življenja otroka in njegove družine (Koren Jeverica, 

2012). 

Iz klinične prakse je razvidno, da alergija na nutritivne alergene postaja tudi pri nas 

pomembna zdravstvena težava ter diagnostični in terapevtski problem v medicinski praksi 

(Širca–Čampa, 2006). Po podatkih ACAAI–(American College of Allergy, Asthma & 

Immunology (2010)) ima alergijo na hrano kar 6 % vseh otrok. 

40 % otrok, ki ima prehransko alergijo je že doživelo hudo alergijsko reakcijo in mnoge 

izmed teh reakcij so se zgodile ravno v šoli (FARE, 2014). 



Šmid, M. (2014). Zagotavljanje dietne prehrane v osnovni šoli. Diplomsko delo. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

 
11 

Kravje mleko, jajca, arašidi, ribe, oreščki, pšenica in soja so živila, ki povzročajo alergijske 

reakcije predvsem v obdobju zgodnjega otroštva in mladostništva. Študije kažejo, da alergija 

na kravje mleko, jajca in sojo običajno izzveni v otroštvu, medtem ko alergija na arašide, 

oreščke in ribe vztraja tudi v obdobju odraslosti. Da se alergija na hrano ne bi razvila, je 

potrebno upoštevati mnoge dejavnike v obdobju zgodnjega otroštva ali pa celo v prenatalnem 

obdobju. Pomembni dejavniki tveganja za razvoj alergije so: 1) hranjenje po steklenički, 2) 

zgodnje uvajanje alergenih živil, 3) izpostavljenost tobačnemu dimu in 4) ignoriranje alergij 

(Zeiger, 2003). Materino mleko predstavlja idealno prehrano dojenčka in je priporočeno vsaj 

v prvih štirih mesecih otrokovega življenja. Študija kaže, da je razširjenost alergij na mlečne 

proteine nižja pri otrocih, ki so bili hranjeni izključno z materinim mlekom, v primerjavi s 

tistimi, ki so bili hranjeni z mlečnimi formulami (Vandenplas idr., 2007). 

2.3.1.3 Vodenje prehranskih alergij 

Prvo pravilo zdravljenja pri alergiji na določeno živilo je stroga dieta z izključitvijo znanega 

alergena. Dietna obravnava mora potekati individualno za vsakega alergika posebej. 

Posamezniku je glede na njegove hranilne in energijske potrebe ter omejitve v izboru živil 

potrebno izdelati tabelo prepovedanih in dovoljenih živil, temu ustrezne jedilnike, ki se jih 

dopolni z recepti za pripravo jedi brez prepovedanih živil. Prehrana otroka s prehransko 

alergijo mora biti dobro premišljena in skrbno načrtovana, saj mora otroku ne glede na vse 

zagotoviti nemoten telesni in duševni razvoj. Otrok, ki ima prehransko alergijo, ima enake 

hranilne in energijske potrebe, kot njegovi zdravi vrstniki. Če je le možno, je jedilnike 

potrebno načrtovati tako, da se otrok ne počuti prikrajšanega za določene jedi in drugačnega 

od sovrstnikov. Temelj uspešnega vodenja dietne prehrane je tesno sodelovanje tima, v 

katerem so zdravnik alergolog, dietetik, starši in otrok (Širca–Čampa, 2006).  

 

2.3.2 Celiakija 

˝Celiakija je imunsko pogojena bolezen tankega črevesa, ki nastane kot posledica uživanja 

glutena pri genetsko predisponiranih osebah˝ (Dolinšek, Urlep-Žužej in Mičetić-Turk, 2006, 

str. 90). 

Gluten je sestavni del beljakovin, shranjenih v endospermu določenih vrst žit in je različen pri 

različnih vrstah žit. Prolamini so tiste glutenske beljakovine, ki povzročajo poškodbe na 

črevesni sluznici pri ljudeh s celiakijo. Pšenica vsebuje 4-8 % prolamina (gliadin), v rži je 3,7 
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% prolamina (sekalin), v ječmenu je 4,7 % prolamina (hordein), v ovsu pa je le 1–2 % 

prolamina (avenin). Gluten skrbi za povezanost sestavin v kruhu in različnih vrstah peciva ter 

veže tekočino v testu in naredi testo elastično (Strlič, 2011). 

Bolniki s celiakijo imajo prebavne motnje, lahko pride do pomanjkanja vitaminov in drugih 

sestavin hrane ter padca odpornosti organizma. Pri nastanku bolezni igrajo odločilno vlogo 

dedni faktorji. Pri 10–15 % vseh staršev ali otrok bolnikov, bratov in sester se lahko dokaže 

enaka sprememba sluznice tankega črevesa. Tipični simptomi bolezni so pogoste obilne, 

mastne stolice, ki imajo neprijeten vonj, telesna teža stagnira ali pada, velik in napet trebuh, 

bledica kože in vidnih sluznic, bruhanje, slabo razpoloženje, utrujenost, pomanjkanje apetita, 

dolge in suhe okončine ter zaostajanje v rasti. Bolezen se najpogosteje razvije med 6. in 18. 

mesecem starosti, vedno nekaj tednov ali mesecev po tem, ko otrok že začne uživati žitarice. 

Pri starejših otrocih in odraslih simptomi niso tako izraziti (Slovensko društvo za celiakijo, 

2008). Mnogo pogosteje so prisotni zunajčrevesni znaki celiakije. Neustrezno zdravljenje 

celiakije lahko povzroča težave na številnih organih oziroma organskih sistemih (Dolinšek, 

Urlep-Žužej in Mičetić-Turk, 2006). 

2.3.2.1 Incidenca celiakije 

Celiakija je ena izmed najpogostejših kroničnih bolezni prebavil, za katero so še nedavno 

mislili, da je redka bolezen otrok. Z novejšimi diagnostičnimi metodami je bilo ugotovljeno, 

da gre za zelo pogosto kronično obolenje, pojavi pa se lahko v kateremkoli življenjskem 

obdobju. Izkazalo se je, da jo premalokrat diagnosticiramo, saj lahko nastopa v atipični obliki, 

lahko pa gre tudi za tiho, latentno ali potencialno obliko celiakije. V Evropi zanjo boleha kar 

0,5 % prebivalstva, vendar na enega odkritega bolnika s celiakijo pride pet do sedem takšnih, 

ki še ne poznajo vzroka za svoje težave. V Sloveniji so leta 1976 ugotavljali incidenco 

celiakije, ki je znašala 1:2000, leta 1989 1:780 in leta 1999 1:550 (Kotnik in Kramar, 

2007/2008). 

2.3.2.2 Zdravljenje celiakije 

Zdravljenje celiakije predstavlja dosmrtna brezglutenska dieta. Cilj zdravljenja je obnova 

okvarjene črevesne sluznice in prevencija zapletov. Dieto drži celo življenje samo 50–70 % 

bolnikov. Brezglutenska dieta je v primeru, če celotna vsebina dušika iz zrnja žita, ki vsebuje 

gluten, ne presega 0,05 g/100 g zrnja v suhi obliki. Bolezenske spremembe izboljša samo 

stroga dieta brez prekrškov. Bolniku lahko škoduje že grižljaj običajnega kruha, zato se je 

treba strogo izogibati vsem izdelkom, ki vsebujejo gluten. Namesto tega lahko bolniki uživajo 
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brezglutenske izdelke, ki so preverjeni in označeni s posebnim znakom – prečrtanim žitnim 

klasom. Dovoljena so vsa naravna brezglutenska žita, kot so koruza, ajda, proso, riž in druga. 

Velika večina bolnikov pravi, da izboljšanje zdravja in splošnega počutja vsekakor odtehta 

začetne težave pri izbiri hrane (Kotnik in Kramar, 2007/2008). 

 

2.3.3 Sladkorna bolezen 

Sladkorna bolezen je stanje kronične hiperglikemije, ki nastane zaradi pomanjkljive sekrecije 

inzulina ali njegovega pomanjkljivega delovanja. Posledica je motena presnova ogljikovih 

hidratov, beljakovin in maščob. Bolezen nastane zaradi dednih dejavnikov in okolja, kar se 

pokaže z značilnimi bolezenskimi znaki. Normalna količina sladkorja v krvi na tešče je 3,9–

6,6 mmol/l. Kadar količina sladkorja preseže vrednost 6,6 mmol/l, govorimo o sladkorni 

bolezni oziroma diabetesu (Kisner, Rozman, Klasinc in Pernat, 1998). 

Težave, ki jih občuti bolnik s previsokim krvnim sladkorjem, so huda žeja, meglen vid, 

hujšanje, pogosto odvajanje vode in splošna utrujenost. Ti znaki nakazujejo na neurejenost 

sladkorne bolezni in če ob njih ne ukrepamo, lahko pride do hujšega ali celo življenjsko 

nevarnega poslabšanja sladkorne bolezni (Urbančič Rovan, 2003). 

2.3.3.1 Razvrstitev sladkorne bolezni 

Ločimo dva glavna tipa sladkorne bolezni: 

Sladkorna bolezen tipa 1 (T1B) se običajno razvije v obdobju otroštva oziroma mladostništva. 

Bolezen zahteva zdravljenje z doživljenjsko uporabo inzulina. 

Sladkorna bolezen tipa 2 (T2B) se običajno razvije v odrasli dobi in je pogosto povezana z 

debelostjo, telesno neaktivnostjo in nezdravim načinom prehranjevanja. Ta oblika bolezni je 

pogostejša in zahteva spremenjen življenjski slog, znižanje telesne teže, zdravila ali pa celo 

uporabo inzulina. 

Drugi tipi sladkorne bolezni vključujejo nosečniško obliko sladkorne bolezni in nekatere 

oblike sladkorne bolezni, ki jih povzročajo razne bolezni in drugi vzroki (WHO, 2014). 

WHO – World Health Organization (2014) navaja, da ima na svetu 347 milijonov ljudi 

diabetes. Več kot 80 % jih živi v državah z nizkimi in srednjimi dohodki. 
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V Združenih državah Amerike ima 215.000 otrok mlajših od 20 let diabetes. V preteklosti se 

je pri otrocih v večini primerov pojavljala sladkorna bolezen tipa 1, od leta 1996 pa tudi pri 

otrocih narašča pojavnost sladkorne bolezni tipa 2 (Scott, 2013). Podatki za slovenske otroke 

in mladostnike kažejo, da je stopnja debelosti v Sloveniji primerljiva z drugimi evropskimi 

državami, s tem pa je primerljiva tudi stopnja ogroženosti za razvoj sladkorne bolezni 

(Battelino, 2011). 

2.3.3.2 Prehrana pri sladkorni bolezni 

Prehrana pri sladkorni bolezni doseže zdravilen učinek z znižanjem previsoke ravni glukoze 

in maščob v krvi. Po obroku, katerega sestava je v skladu z načeli dietne prehrane, je porast 

krvnega sladkorja manjši. Na ta način se razbremeni organizem, ki ima pri obvladovanju ravni 

sladkorja težave. Prehrana je sestavni del zdravljenja sladkorne bolezni. Bistveno se ne 

razlikuje od zdrave prehrane, ki se priporoča tudi za ljudi brez sladkorne bolezni. Pod večjim 

nadzorom so živila, ki povzročajo dvig sladkorja v krvi. To so škrobna živila in kuhinjski 

sladkor. Vsa druga priporočila glede maščob in njihovega izbora, prehranskih vlaknin, soli, 

tudi uravnavanje telesne teže s količino zaužite hrane, so enaka. Pri zdravljenju z inzulinom je 

usklajenost med ogljikovimi hidrati v hrani in inzulinom v krvi pogoj za urejen krvni sladkor. 

To ravnotežje je najlaže ohraniti, če je vsakodnevna prehrana enaka po svoji sestavi, številu in 

količini obrokov, obenem pa je enaka tudi količina odmerkov inzulina (Pavčič in Medvešček, 

2002). Ker so prehrambne navade med bolniki različne, je potrebno napraviti individualen 

načrt prehrane, ki ga sestavita zdravnik in dietetik s sodelovanjem bolnika (Mrevlje, 2004). 

 

Osnovnošolski otroci se srečujejo tudi s številnimi drugimi težavami, vendar so zgoraj 

omenjene najpogostejše. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema 

 

Iz klinične prakse je razvidno, da alergija na nutritivne alergene postaja zadnje desetletje 

pomembna zdravstvena težava. Z uravnoteženim jedilnikom in ustreznim izborom živil lahko 

posamezniku zagotovimo priporočeno količino energije in hranilnih snovi. Zato je potrebno v 

dnevno prehrano vključiti čim več raznovrstnih živil. V primerih specifičnih prehranskih 

zahtev z motnjami prebave in presnove je potrebno tista živila, ki jih izključimo iz prehrane 

bolnika, čim bolj ustrezno in pestro nadomestiti s hranilno in energijsko enakovrednimi živili 

(Hlastan Ribič, Maučec Zakotnik, Koroušić Seljak in Pokorn, 2008). Otrok s prehransko 

alergijo ima enake potrebe po hranilih in energiji kot njegov zdrav vrstnik. Če je le možno, je 

potrebno jedilnike načrtovati tako, da se otrok ne počuti drugačnega od drugih ali pa 

prikrajšanega za določene jedi. Temelj uspešnega vodenja dietne prehrane predstavlja tesno 

sodelovanje zdravnika, dietetika, starša in otroka (Širca-Čampa, 2006). 

V diplomskem delu je obravnavana problematika organizacije zagotavljanja dietne prehrane 

otrok v osnovni šoli. Obravnavane so težave, s katerimi se soočajo organizatorji šolske 

prehrane pri zagotavljanju dietne prehrane ter oblike in načini reševanja omenjenih težav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šmid, M. (2014). Zagotavljanje dietne prehrane v osnovni šoli. Diplomsko delo. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

 
16 

3.2 Raziskovalni cilji 

 

Izvedli smo raziskavo, s pomočjo katere smo preverjali kako šole zagotavljajo dietno 

prehrano svojim učencem in s katerimi težavami se pri tem srečujejo. 

Cilji, ki smo si jih zastavili, so: 

- Ugotoviti, kako šole zagotavljajo dietno prehrano iz organizacijskega, finančnega in 

zdravstvenega vidika. 

 

- Ugotoviti, katere vrste diet pripravljajo v šolskih kuhinjah. 

 

- Ugotoviti, s katerimi težavami se srečujejo organizatorji šolske prehrane pri 

zagotavljanju dietne prehrane učencem in na kakšen način rešujejo omenjene težave. 

 

 

3.3 Raziskovalne hipoteze 

 

Preveriti smo želeli tri hipoteze: 

- Hipoteza 1: Organizatorji šolske prehrane se pri zagotavljanju dietne prehrane v 

osnovni šoli srečujejo predvsem s težavami organizacijskega in finančnega vidika. 

- Hipoteza 2: Organizatorji šolske prehrane potrebujejo ustrezna priporočila za 

oblikovanje ustreznega dietnega jedilnika. 

- Hipoteza 3: Najpogostejše diete, ki jih pripravljajo v osnovnih šolah, so povezane z 

alergijo na določena živila. 
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3.4 Raziskovalna metodologija in raziskovalni vzorec 

 

Raziskava temelji na šestih opravljenih strukturiranih intervjujih. Vprašanja so bila vnaprej 

pripravljena, kar pomeni, da so vsi intervjuvanci odgovarjali na enaka vprašanja. Priprava 

vprašanj je potekala sočasno z nastajanjem teoretičnega dela diplomske naloge. Vsi intervjuji 

so bili snemani z diktafonom. Posnete odgovore smo nato prenesli v pisno obliko, odgovore 

pa nato sistematično uredili v pregledno in vsebinsko logično obliko.  

Za raziskavo sem intervjuvala šest organizatorjev šolske prehrane v osnovnih šolah. Ena 

izmed organizatork je zaposlena na ljubljanski osnovni šoli, ena na kranjski osnovni šoli, tri 

na škofjeloških osnovnih šolah in ena v Železnikih. Pri predstavitvi rezultatov smo zaradi 

zagotavljanja anonimnosti intervjuvancev posamezno šolo označili z imenom ˝Šola˝ in 

pripadajočo številko. 
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3.5 Rezultati z razpravo 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskovalnega dela diplomske naloge. 

 

3.5.1 Dietne malice v šoli 

Pogostost diet v šolah je različna. Želeli smo ugotoviti, kako pogoste so posamezne diete na 

šolah, ki so bile vključene v raziskavo. 

Preglednica 1: Število dietnih obrokov glede na šolo 

OBROK ŠTEVILO 

UČENCEV 

ŠTEVILO DIETNIH 

MALIC 

DELEŽ DIETNIH 

MALIC (%) 

 

ŠOLA 1 

 

535 

 

19 

 

3,5  

 

ŠOLA 2 

 

800 

 

20 

 

2,5  

 

ŠOLA 3 

 

680 

 

24 

 

3,5  

 

ŠOLA 4 

 

810 

 

32 

 

4,0  

 

ŠOLA 5 

 

500 

 

19 

 

3,8  

 

ŠOLA 6 

 

620 

 

5 

 

0,8  

 

Iz Preglednice 1 je razvidno, da se na večini šol, delež dietnih malic giblje med 2,5 % in 4 %. 

Izstopa Šola 6, kjer je delež dietnih malic bistveno nižji, in sicer 0,8 %.  
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3.5.2 Vrsta dietnih obrokov in njihovo število 

Na šolah zagotavljajo različne vrste obrokov. Zanimalo nas je, pri katerih obrokih pripravljajo 

tudi diete. 

Preglednica 2: Število dietnih obrokov glede na vrsto obroka 

 

VRSTA 

OBROKA 

 

ŠOLA 1 

 

ŠOLA 2 

 

ŠOLA 3 

 

ŠOLA 4 

 

ŠOLA 5 

 

ŠOLA 6 

 

Zajtrk 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

13 

 

/ 

 

/ 

 

Malica 

 

19 

 

20 

 

24 

 

13 

 

19 

 

5 

 

Kosilo 

 

12 

 

10 

 

14 

 

6 

 

16 

 

2 

 

Pop. 

malica 

 

4 

 

3 

 

3 

 

13 

 

9 

 

/ 

 

Iz rezultatov je razvidno, da na petih od šestih šol, vsi učenci z dieto uživajo malico, nekateri 

pa imajo poleg malice tudi kosilo in popoldansko malico. Večina šol zajtrkov ne ponuja razen 

ene šole, ki ima na voljo vse obroke. 
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3.5.3 Prevladujoče diete v šolski prehrani 

Želeli smo ugotoviti, katere diete prevladujejo pri osnovnošolcih. 

Preglednica 3: Najpogostejše diete v osnovnih šolah 

 

ŠOLA 

 

Brezglutenska 

dieta 

 

Brezmlečna 

dieta 

 

Dieta 

brez 

jajc 

 

Dieta 

brez 

mleka 

in 

jajc 

 

Dieta 

brez 

pšenice 

 

Dieta 

brez 

arašidov 

 

Dieta 

brez 

oreščkov 

 

Diabetes  

 

1 

           

 

2 

           

 

3 

           

 

4 

            

 

5 

           

 

6 

         

 

Najpogosteje se na šolah pojavlja brezmlečna dieta, sledita ji brezglutenska dieta, dieta brez 

jajc in dieta za sladkorne bolnike. Pri dieti brez pšenice ne gre za primer celiakije. Alergija na 

arašide se pojavi samo enkrat, prav tako alergija na oreščke. 
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3.5.4 Zagotavljanje dietnih obrokov v osnovni šoli 

Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2005) predvidevajo, 

da je potrebno v primerih specifičnih prilagoditev posameznih obrokov pridobiti mnenje 

izbranega zdravnika. Preverili smo, ali šole to priporočilo upoštevajo oziroma kaj je pogoj, da 

je učenec upravičen do dietnega obroka. 

Preglednica 4: Pogoj za odobritev dietne prehrane v osnovni šoli 

 

ŠOLA 

 

Potrdilo od 

splošnega 

zdravnika 

(pediatra) 

 

Potrdilo od 

zdravnika 

specialista 

 

Potrdilo 

zdravilca 

 

Priporočilo 

staršev 

 

1 

     

 

2 

      

 

3 

       

 

4 

      

 

5 

     

 

6 

     

 

Pet organizatorjev šolske prehrane od šestih zahteva potrdilo splošnega zdravnika kot pogoj, 

da je učenec upravičen do dietnega obroka. Samo ena šola pričakuje potrdilo in navodilo od 

zdravnika specialista, saj organizator prehrane ocenjuje, da naj bi splošni zdravniki pogosto 

podlegli željam staršev. Dve šoli upoštevata tudi potrdilo zdravilca, vendar ena izmed teh le v 

primeru kratkotrajne diete. Dve šoli upoštevata tudi priporočilo staršev. Organizatorji bi kot 

pogoj za pripravo diet morali upoštevati navodila izbranega pediatra, saj priporočila 

zdravilcev in staršev niso zakonsko opredeljena. 
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3.5.5 Organizacija priprave dietnih obrokov 

Zanimalo nas je, kako poteka organizacija priprave dietnih obrokov. Ugotovili smo, da je 

organizacija odvisna od posameznih organizatorjev in ni poenotena na vseh šolah. V 

nadaljevanju je predstavljena organiziranost dela, ki je povezana s pripravo dietnih obrokov 

na posameznih šolah. 

Po besedah organizatorke prehrane na Šoli 1 (535 učencev, 19 diet, mestno okolje) je 

organizacija zagotavljanja dietne prehrane organizirana tako, da organizatorka šolske 

prehrane prejme obvestilo od zdravnika, se dogovori s starši, učencem in dietnim kuharjem za 

sestanek ter uvrsti dieto na seznam. S starši se pogovorijo o otrokovih željah ter si izmenjajo 

kontakte. 

Jedilniki za diete se pripravijo samo v primeru zahtev staršev. Pripravljen jedilnik 

organizatorka posreduje preko elektronske pošte. 

Za diete imajo na šoli zadolženega kuharja, ki zelo dobro pozna vse otroke z dietami. 

Organizatorka prehrane in dietni kuhar se individualno dogovorita, kakšen bo dietni jedilnik, 

sta pa pozorna na to, da se dietni jedilnik bistveno ne razlikuje od običajnega. To se ji zdi 

pomembno, da se ti otroci ne počutijo drugačni. Običajno pa vedno dobijo tisto, kar si želijo, 

če je to možno. 

Nakup živil opravi organizatorka šolske prehrane sama, saj se ji zdi pomembno, da je pri 

vsakem izdelku 100 % prepričana. Pravi, da živil ne naroča pri dobaviteljih zaradi slabih 

izkušenj, saj ne zaupa izdelkom, ki jih ne pozna. 

Serviranje poteka tako, da učenec pride skupaj s skupino do razdelilnega pulta in pove, da ima 

dieto. Organizatorka spodbuja, da v primerih kakršne koli nepravilnosti otrok sam opozoriti 

na napako, saj pravi, da pri razdeljevanju v gneči lahko pride do zamenjave krožnika ali 

razreda.   

Na Šoli 2 (800 učencev, 20 diet, mestno okolje) organizacijska priprava dietnega obroka 

poteka tako, da (ko je diagnoza učenca potrjena) se organizatorka šolske prehrane pogovori s 

kuharicami, občasno tudi s starši. Pri pripravi diete pogosto upoštevajo starše, ki predstavijo 

želje otrok oziroma način prehranjevanja doma. 

Jedilnik načrtuje organizatorka šolske prehrane skupaj s kuharicami, in sicer tako, da dietam 

prilagodijo obstoječi jedilnik. 
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Določena živila nakupi organizatorka šolske prehrane sama, večinoma pa živila naroča pri 

dobaviteljih, kot so Lincer, Prema, Bios-M. 

Priprava hrane je prepuščena kuharicam. 

Vse dietne malice so posebej zapakirane v posodah z imeni, pri kosilu pa imajo dogovor, da 

učenec z dieto počaka na koncu vrste in tako dobi svoj obrok. Pove, da so otroci z dietami 

veliko bolj odgovorni od drugih učencev. 

Na Šoli 3 (680 učencev, 24 diet, mestno okolje) organizacijska priprava dietnega obroka 

poteka tako, da jedilnik pripravi organizatorka šolske prehrane, in sicer tako, da osnovni 

jedilnik prilagodi dieti. 

Organizatorka prehrane naroča živila, vendar jih v primerih, ko jih ne dobi, nakupi kuharica v 

trgovini. 

Za pripravo dietnih obrokov je zadolžena glavna kuharica. Poleg tega je zadolžena tudi za vse 

druge obroke. Vse diete poznajo tudi vsi drugi kuharji za primere odsotnosti glavne kuharice. 

Serviranje malice poteka tako, da je dietni obrok ločen od drugih in označen z napisom, pri 

kosilu pa učenec sam pove kuharicam, da ima dieto. 

Na Šoli 4 (810 učencev, 32 diet, mestno okolje) organizacija dietne prehrane poteka tako, da 

za zahtevnejše diete organizatorka piše jedilnike posebej tako, da mesečno organizatorka 

prehrane pripravi 15 različnih jedilnikov. Pri dietah, kot je npr. izločitev oreščkov, ne piše 

posebej jedilnika, ampak to živilo zamenja z drugim. 

Dietna živila naroča pri različnih dobaviteljih, kot so Lincer, Živa center in Impulz. Za živila, 

ki jih ne dobi, pa si jih učenec vseeno želi, prosi starše, da jih prinesejo. Pravi, da je izbira pri 

dobaviteljih dobra, vendar jih ovira to, da mora naenkrat naročiti večjo količino živil. 

Na šoli imajo dietnega kuharja, ki poleg diet opravlja tudi druga dela. 

Serviranje malice poteka ločeno, zavito v vrečki, kosilo pa servirajo v kuhinji na osnovi 

poznavanja otrok, saj se med seboj zelo dobro poznajo. 

Na Šoli 5 (500 učencev, 19 diet, predmestno okolje)  organizacijska priprava dietnega obroka 

poteka tako, da organizatorka šolske prehrane na začetku šolskega leta pričakuje, da se 

oglasijo starši in poročajo o morebitnih zdravstvenih spremembah otroka. 
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Jedilnike pripravlja organizatorka šolske prehrane. Enkrat na mesec imajo komisijo šolske 

prehrane, kjer pregledajo jedilnike organizatorka šolske prehrane, ravnateljica, pomočnica 

ravnateljice, glavna kuharica, predstavnica vrtca in podružnične šole ter kuharica iz 

podružnične šole. Enkrat do dvakrat letno v komisijo vključijo tudi starše. 

Na vse diete morajo biti pozorni tudi razredniki, saj so oni tisti, ki na začetku šolskega leta 

posredujejo seznam diet organizatorki šolske prehrane. 

Živila naroča glavna kuharica pri različnih dobaviteljih. Pravi, da so dietna živila dostopna, 

vendar so bistveno dražja. 

Dietne obroke pripravljata dve kuharici, ki poleg diet pomagata tudi pri pripravi drugih 

obrokov. 

Dietna malica se servira ločeno v vrečki. Pri obroku so učitelji pozorni na učenca z dieto. 

Na Šoli 6 (620 učencev, 5 diet, vaško okolje) organizacijska priprava dietnega obroka poteka 

tako, da organizatorka šolske prehrane načrtuje osnovni jedilnik. 

Pri naročanju dietnih artiklov jih obvezuje javni razpis. Artikle naroča vodja kuhinje, glavna 

kuharica pa prilagodi jedilnik. 

Dietne malice se servirajo ločeno, posebej zavite v vrečko. 

 

V nadaljevanju sledi povzetek prej opisane vsebine. 

Pri organizaciji dietnih obrokov so tri vodje prehrane omenile, da uporabljajo začetni pogovor 

oziroma dogovor s starši. Samo na eni šoli v ta pogovor vključijo tudi učenca. Tri vodje 

prehrane srečanja s starši na začetku diete niso omenile. Na treh šolah upoštevajo želje 

učencev pri pripravi dietnega obroka. Večinoma se na šolah dietni jedilniki ne pišejo ločeno, 

ampak se osnovni jedilnik prilagodi posameznim dietam. Samo na eni šoli organizatorka 

pripravlja dietne jedilnike posebej za zahtevnejše diete. Na vseh šolah (razen na eni) so 

kuharji, ki pripravljajo dietne obroke, zadolženi tudi za vse druge obroke. Samo Šola 1 ima 

dietnega kuharja, ki pripravlja izključno dietne obroke. Večinoma vse organizatorke šolske 

prehrane dietne izdelke naročajo pri dobaviteljih. V primerih, ko dietnih živil pri dobaviteljih 

ne dobijo, jih nakupijo v trgovini. Samo na Šoli 1, organizatorka šolske prehrane ne naroča pri 

dobaviteljih ampak vsa dietna živila nakupi sama. Serviranje dietnega obroka poteka 
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večinoma tako, da je dietni obrok posebej zapakiran oziroma ločen, tako da je jasno razvidno 

komu je namenjen, ko prinesejo malico v razred. Na Šoli 1 učenci z dieto prihajajo v kuhinjo 

do razdelilnega pulta kjer dobijo dietni obrok. Samo na eni šoli je organizatorka šolske 

prehrane omenila, da morajo biti učitelji med hranjenjem pozorni na učenca z dieto. 

 

3.5.6 Težave pri organizaciji dietnih obrokov 

Zanimalo nas je, kakšne težave se pojavljajo pri organizaciji dietnih obrokov. Ugotovili smo, 

da imajo organizatorji prehrane pri organizaciji dietnih obrokov različne težave. 

Organizatorka šolske prehrane na Šoli 1 navaja, da je ena izmed velikih težav nakup živil. 

Druga velika težava je po njenem mnenju zasedenost in preobremenjenost dietnega kuharja in 

zato nezmožnost opravljanja drugega dela v kuhinji. Meni, da bi bilo dobro, če bi imeli v 

kuhinji zaposlenega še enega kuharja. Pravi, da je delo dietnega kuharja zelo odgovorno, za 

katerega pa ne dobi nobenega dodatka pri plači. Dietni kuharji, bi po njenem mnenju morali 

biti tudi dobro izobraženi na tem področju. 

Na Šoli 2 je po besedah organizatorke šolske prehrane ena izmed velikih težava cena in nakup 

dietnih živil. Pravi, da je cena dietnih živil trikrat ali več-krat dražja. Druga težava je 

pomanjkljivo znanje organizatorja šolske prehrane, kuharjev in drugih delavcev šole. To 

rešujejo tako, da se vsakoletno udeležijo vsaj enega seminarja. 

Kot tretjo težavo pa navaja velikost in opremljenost kuhinje, saj pravi, da so v kuhinji 

premajhni prostori in da imajo premalo opreme v kuhinji. To rešujejo na takšen način, da 

večinoma kupujejo že pol pripravljene dietne izdelke. 

Vodja prehrane na Šoli 3 navaja, da je ena izmed težav visoka cena živil, vendar to rešujejo na 

račun ekonomskega programa. Po njenem mnenju največ težav povzroča dieta na začetku, saj 

se pogosto soočajo z nepoznavanjem diete in pomanjkanjem strokovnega znanja. To rešujejo 

s pogovori in dogovori s starši, otrokom in kuharji. 

Po besedah vodje šolske prehrane na Šoli 4 je velika težava nakup dietnih živil. Pravi, da je 

čas dostave dietnih živil predolg, poleg tega pa lahko naročajo samo večje količine, saj 

manjših ne dostavljajo, zato se srečujejo s pretekom roka živil. Druga težava, ki jo omenja, je 

preobremenjenost kuharjev. Pravi, da bi bilo idealno imeti enega kuharja samo za 

pripravljanje dietnih obrokov, vendar je to nemogoče, ker se normativi s strani ministrstva ne 

upoštevajo. Tretja težava, ki jo omenja, je izbirčnost otrok z dietami, s čimer se srečujejo 
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predvsem v obdobju pubertete, ko mladostniki zavračajo hrano, da ne bi odstopali od drugih 

vrstnikov. To rešujejo tako, da se pogovorijo skupaj s starši in otroki. Kot zadnjo, četrto 

težavo, pa omenja ohlajanje hrane pri transportu na podružnično šolo. 

Organizatorka prehrane na Šoli 5 pravi, da je največja težava neodgovornost učencev oziroma 

kršenje diete in izbirčnost otrok z dietami. Zato poudarja, da morajo biti v teh primerih 

pozorni učitelji, ki spremljajo otroke med hranjenjem. Iz kuhinje vodji prehrane tudi stalno 

poročajo v primerih, če dietni obrok ni bil prevzet. Ena izmed težav je tudi raznolik urnik 

učencev, zato so pogosto v dilemi, kdaj pripraviti kosilo.  

Na Šoli 6 je po mnenju vodje prehrane največja težava majhna izbira dietnih izdelkov in 

njihova dostopnost, ker se šola nahaja na periferiji, daleč stran od centra. Pravi, da se pri 

dietah pogosto ponavljajo živila za malico. Pogosto zato sama odide v Mercator in kupi dietne 

izdelke. 

 

V nadaljevanju je predstavljen povzetek prej opisane vsebine. 

Najpogosteje se omenja kot veliko težavo nakup oziroma dostopnost dietnih živil, saj je 

bodisi slaba izbira pri dobaviteljih ali pa nezmožnost naročanja manjših količin dietnih 

izdelkov. Po mnenju dveh vodij prehrane je težava tudi visoka cena dietnih živil. Dve vodji 

prehrane omenita kot veliko težav preobremenjenost kuharjev, ki pripravljajo dietne obroke, 

saj ti kuharji pogosto poleg diet opravljajo še druga dela. Zanimiv odgovor na Šoli 4 je bil, da 

so otroci z dietami izredno izbirčni, na Šoli 5 pa se izpostavlja kršenje diete oziroma 

neodgovornost učencev z dietami. Pomembna težava pri pripravi dietnih obrokov, ki jo 

izpostavlja ena organizatorka, je slaba opremljenost kuhinje. 

 

3.5.7 Zagotavljanje dietnih malic 

Šola zagotavlja malice za 0, 80 €, pri zagotavljanju diet pa pride do težav, ker so dietna živila 

običajno dražja. Intervjuvance smo vprašali, kako rešujejo ta problem.  

Cena malice je na Šoli 1 za vse učence enaka, saj se cena dietnih malic krije iz vseh drugih 

malic. 

Cena malice je na Šoli 2 za vse učence enaka. Cena dietnih živil se krije z drugimi malicami. 
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Cena malice je na Šoli 3 za vse učence enaka. Cena dietnih živil se krije z ekonomskim 

programom. 

Cena malice je na Šoli 4 za vse učence enaka. Dietne malice se krijejo iz drugih malic. 

Na Šoli 5 vsi učenci plačajo malico po isti ceni. Cene dietnih malic se krijejo z denarjem iz 

šolskega sklada. 

Cena malice je na Šoli 6 za vse učence enaka. Pravi, da so dietni izdelki bistveno dražji od 

običajnih in da jih krijejo od drugih malic. 

 

V nadaljevanju sledi povzetek prej opisane vsebine. 

Na vseh šolah je cena malice enaka za vse učence na šoli. Dietne malice se zagotavljajo po 

enaki ceni kot druge malice, in sicer 0, 80 €. Ker je cena dietnih živil bistveno višja od 

običajnih, se cene dietnih malic pokrijejo iz skupnih sredstev. Skupna sredstva, ki so 

namenjena za nakup živil za dietne malico so lahko različna. Lahko so to skupna sredstva za 

malico, šolski sklad ali ekonomski program.  

 

3.5.8 Sodelovanje z zdravstveno službo in zagotavljanje zdravstveno ustreznega obroka 

Organizatorji prehrane, ki imajo opravka z dietami, bi morali biti v stalnem stiku z 

zdravstveno službo in spremljati zdravje otroka. Preverili smo ali je temu res tako. 

Vodja prehrane na Šoli 1 pove, da z zdravstveno službo sodeluje tako, da se občasno udeleži 

brezplačnih predavanj na Pediatrični kliniki, na katerih primanjkuje praktičnih primerov 

priprave dietnih obrokov. Brezplačna predavanja o dietah za vodje prehrane imajo tudi na 

nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Enkrat letno se udeleži tudi kakšnega plačljivega 

predavanja. 

Pri zagotavljanju zdravstveno ustreznega obroka pravi, da so zahteve diete razvidne že iz 

zdravniškega potrdila, pomaga pa si tudi z brošurami s Pediatrične klinike, z deklaracijami na 

živilih ali pa s spiskom dovoljenih živil, ki jih posredujejo starši. 

Organizatorka šolske prehrane na Šoli 2 pravi, da je zdravniško potrdilo edini stik, ki ga ima z 

zdravstveno službo. Pravi, da se ji zdi to sodelovanje izredno slabo. Zdravstveno ustrezen 
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obrok zagotovi predvsem s tistim znanjem, ki ga ima, v pomoč so ji tudi starši in svetovni 

splet. 

Organizatorka na Šoli 3 pravi, da ne sodeluje z zdravstveno službo. Zdravstveno ustrezen 

obrok pa zagotovijo tako, da kuharji preverijo deklaracije ali pa povprašajo starše in se z njimi 

dogovorijo o ustreznih živilih. 

Na Šoli 4 z zdravstveno službo sodelujejo na ravni zdravniškega potrdila. Sama pravi, da v 

primeru dileme pokliče zdravnika na Pediatrično kliniko, vendar se ji ta pristop zdi 

neučinkovit, saj velikokrat ne dobi želenega odgovora. Občasno se udeleži tudi organiziranih 

strokovnih  izobraževanj, kot je na primer na Pediatrični kliniki ali na inštitutu za javno 

zdravje. Zdravstveno ustrezen obrok zagotovi s pogovori s starši in z lastnim znanjem in 

izobraževanjem. 

Organizatorka šolske prehrane na Šoli 5 pravi, da z zdravstveno službo sodeluje preko 

zdravniških potrdil in z inštitutom za javno zdravje (če pri kakšnem živilu kaj posumijo, ga 

pošljejo v analizo). Zdravstveno ustrezen obrok zagotovi s pomočjo zdravniškega potrdila, na 

katerem je napisano, kaj otrok lahko uživa in česa ne sme, spremlja deklaracije in išče 

informacije. 

Z zdravstveno službo organizatorka na Šoli 6 sodeluje preko srečanj in izobraževanj vodij 

prehrane in z zdravniškimi potrdili. Če je potrebno, tudi pokliče zdravnika. Po njenih besedah 

je na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje za morebitna vprašanja in dileme dosegljiva 

samo ena oseba. Za zagotavljanje zdravstveno ustreznega obroka se zanaša na vire informacij, 

ki jih poišče sama. 

 

V nadaljevanju je povzetek prej opisane vsebine. 

Vse organizatorke šolske prehrane imajo stik z zdravstveno služb predvsem ob informiranju o 

diagnozi otroka, ki se izvrši preko zdravniškega potrdila, čeprav nekatere tega ne sprejemajo 

kot sodelovanje. Dve organizatorki prehrane omenita udejstvovanje na brezplačnih 

predavanjih Pediatrične klinike v Ljubljani. Dve organizatorki omenjata, da v primeru dileme 

pokličeta zdravnika, in sicer brez predhodnega dogovora. Tri organizatorke omenijo 

sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, pri čemer ena izmed njih izpostavi 

gospoda, kot edinega, ki je na omenjenem inštitutu pripravljen pomagati.  
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Pri zagotavljanju zdravstveno ustreznega obroka se organizatorke šolske prehrane večinoma 

zanašajo na lastno znanje in na posredovane informacije staršev. Da zagotovijo zdravstveno 

ustrezen obrok, organizatorke spremljajo tudi deklaracije, na Šoli 3 pa se prebiranje deklaracij 

zaupa kar kuharjem. Tudi zdravniško potrdilo in svetovni splet sta vir informacij za 

načrtovanje dietnega obroka. 

 

3.5.9 Komunikacija med šolo in starši otrok z dieto 

Ugotavljali smo, ali poteka komunikacija med starši otrok z dieto in šolo, saj to sodelovanje 

zagotavlja varnost otroka v šolskem okolju. 

Organizatorka šolske prehrane na Šoli 1 pravi, da zelo sodelujejo s starši. Pravi, da tudi če 

otrok dobi samo majhen izpuščaj, kontaktirajo starše in se pogovorijo o tem, od kod bi 

izpuščaj lahko izviral. 

Na Šoli 2 organizatorka pravi, da se največkrat starši sami oglasijo v šolski kuhinji in se z 

njimi pogovorijo. Ker pa so, po njenih besedah, otroci, ki imajo dieto, pogosto neješči, jih 

velikokrat tudi organizatorka pokliče in povabi na razgovor, saj pravi, da je osebni stik najbolj 

učinkovit. Po njenem mnenju mnogim staršem za to komunikacijo ni mar. 

Po besedah organizatorke šolske prehrane na Šoli 3 zelo razvijajo komunikacijo s starši. Pove, 

da starši običajno pridejo, še preden na šoli pričnejo s pripravo diet in povedo kaj naj bi otrok 

užival in česa ne. 

Šola 4 je v stalnem stiku s starši. Organizatorka pravi, da opravijo razgovor takoj na začetku 

zagotavljanja dietne prehrane otroku, med seboj si izmenjajo številke. Pri specifičnih dietah 

starši v šolo prinesejo tudi različna živila. Nekaterim staršem organizatorka šolske prehrane 

mesečno pošilja dietni jedilnik. 

Organizatorka prehrane na Šoli 5 pravi, da ko starši prinesejo v šolo zdravniško potrdilo, se z 

njimi temeljito pogovori. Omeni, da več sodelujejo s starši, kot z zdravstveno službo. 

Na Šoli 6 sodelujejo s starši preko elektronske pošte, s pogovori po telefonu ali osebno, da 

starši povedo svoje izkušnje in želje. 

 

V nadaljevanju sledi povzetek prej opisane vsebine. 
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Vse organizatorke povedo, da dobro sodelujejo s starši otrok z dietami osebno ali pa preko 

elektronske pošte in telefona. Starši so pomemben vir informacij za organizatorja prehrane. 

 

3.5.10 Uporaba strokovnih virov pri načrtovanju dietnih obrokov 

Preverjali smo, katere vire oziroma smernice uporabljajo organizatorji prehrane za 

načrtovanje dietnih obrokov.  

Organizatorka šolske prehrane na Šoli 1 pravi, da ji bolj kot smernice pomaga znanje 

univerzitetnega študija. Pomagajo ji tudi brošure s Pediatrične klinike, v kateri so tudi 

praktične zadeve. Dober vir informacij je po njenih besedah deklaracija na živilu. 

Na Šoli 2 organizatorka prehrane navaja, da uporablja Smernice zdravega prehranjevanja v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah, vendar le-te pri načrtovanju dietnega jedilnika niso v 

pomoč. Njen vir informacij so predvsem starši otrok z dietami. 

Organizatorka šolske prehrane na Šoli 3 pravi, da uporablja Smernice zdravega 

prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Praktikum jedilnikov zdravega 

prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, pogosto pobrska za jedilniki na spletu 

(društva) ali pa uporabi jedilnike, ki jih dobi na seminarjih. 

Na Šoli 4 pravi, da uporablja Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah, vendar so neučinkovite. Uporablja tudi Praktikum jedilnikov zdravega 

prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, vendar pravi, da so ti jedilniki za šolo 

neustrezni. Največkrat sama poišče informacije, se izobražuje, zaupa svojim lastnim 

izkušnjam ter upošteva informacije staršev. Na koncu navede še, da smernicam ne zaupa, ker 

so informacije preveč splošne. 

Na Šoli 5 organizatorka prehrane uporablja Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah, ki so po njenem mnenju zelo ohlapne, brska po spletu, sodeluje z 

živilsko in medicinsko fakulteto ter upošteva informacije, ki jih sliši na izobraževanjih. 

Na Šoli 6 organizatorki prehrane pomaga zbirka literature bivše učenke, je članica skupine 

bolnikov s celiakijo na Facebooku in spremlja njihove predloge, izkušnje in težave. Pravi, da 

ji pri načrtovanju dietnih jedilnikov pomagajo tudi informacije z različnih izobraževanj. Poleg 

tega ji pomagajo tudi izkušnje kolegic z drugih šol. 
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V nadaljevanju je predstavljen povzetek prej opisane vsebine. 

Štiri organizatorke šolske prehrane uporabljajo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah, vendar tri izmed njih pravijo, da so le-te neučinkovite, splošne, 

ohlapne, predvsem pa neprimerne za načrtovanje dietnih jedilnikov. Dve vodji prehrane 

uporabljata tudi Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah, vendar ena izmed njiju pravi, da so jedilniki povsem neprimerni za šolo. Pri 

načrtovanju ustreznih dietnih obrokov organizatorke šolske prehrane uporabljajo različna 

gradiva oziroma vire informacij. Pogosto omenjajo iskanje informacij na spletu, pomoč 

staršev ter informacije iz izobraževanj. Samo ena organizatorka pravi, da ji je v pomoč znanje 

univerzitetnega študija. 

 

3.5.11 Mnenje organizatorjev prehrane o kompetentnosti za pripravo dietnih obrokov 

Zanimalo nas je mnenje organizatorjev prehrane o njihovi strokovnosti oziroma 

kompetentnosti za načrtovanje diet. 

Vodja šolske prehrane na Šoli 1 ocenjuje, da ima dovolj strokovnega znanja za načrtovanje 

dietnega jedilnika, izraža pa potrebo, da bi se za organizatorje šolske prehrane in kuharje 

organiziralo več kuharskih delavnic. 

Na Šoli 2 vodja šolske prehrane meni, da v času študija ni bilo dovolj pridobljenega znanja na 

tem področju. Po njenem mnenju bi vsi organizatorji potrebovali dodatna izobraževanja in 

priročnike s sestavljenimi jedilniki. Možnost izobraževanja je v današnjem času na minimumu 

zaradi varčevanja denarja, zato so ji po njenem mnenju spletne informacije v veliko oporo. 

Omeni še, da svetovalka za gospodinjstvo slabo skrbi za vodje prehrane. 

Vodja šolske prehrane na Šoli 3 ocenjuje, da ima dovolj znanja na tem področju in da ni 

potrebe po dodatnih izobraževanjih, so pa po njenem mnenju vedno dobrodošla. 

Po mnenju vodje šolske prehrane na Šoli 4 so izobraževanja nujno potrebna, zato je prav, da 

so in da jih financira šola. Sama pravi, da se izobražuje. Če ima potrebo po dodatnem znanju, 

sama poišče informacije oziroma izobraževalne delavnice, čeprav ima z njimi kar nekaj slabih 

izkušenj. Ocenjuje, da gostinska šola kuharjem ne nudi dovolj znanja za delo v šoli. 

Vodja šolske prehrane na Šoli 5 je mnenja, da bi se bilo dobro vsakoletno enkrat do dvakrat 

udeležiti izobraževanj za obnovitev znanj o dietah. Meni, da bi bile dobre knjižice z jedilniki 
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za posamezne diete. Sama pravi, da se je udeleževala tekmovanj za sladkorno bolezen, v 

sklopu katerih so bila tudi predavanja in je zato v 10-ih letih na tem področju pridobila 

ogromno novega znanja. Udeležuje se privatnih izobraževanj in izobraževanj preko šole, 

kuharji pa se udeležujejo delavnic enkrat letno. 

Na Šoli 6 vodja šolske prehrane meni, da ima premalo znanja o tem, zato ves čas išče 

informacije. Študij na fakulteti ji je sicer nudil tovrstno znanje, vendar se je od takrat že 

ogromno spremenilo. Vodstvo jim omogoča vsako leto vsaj eno izobraževanje, ki se ga 

udeležijo vodja prehrane in dva iz kuhinje. 

 

V nadaljevanju je povzetek zgoraj opisane vsebine. 

Dve organizatorki šolske prehrane od šestih menita, da imata dovolj strokovnega znanja na 

tem področju. Dve organizatorki ocenjujeta, da tega znanja nimata dovolj, dve pa o tem nista 

presojali. Vse organizatorke se udeležujejo vsakoletnih izobraževanj, vendar je le-to zaradi 

varčevanja denarja pri vseh omejeno. Vse organizatorke se strinjajo, da so izobraževanja na 

tem področju potrebna ali pa vsaj dobrodošla. Predlagajo organizacijo praktičnih kuharskih 

delavnic, strokovna izobraževanja in priročnike. 

 

3.5.12 Predlogi za izboljšanje sistema zagotavljanja dietnih obrokov za osnovnošolce 

Zanimali so nas predlogi intervjuvancev za izboljšanje sistema zagotavljanja dietnih obrokov, 

saj se vsi strinjajo, da so izboljšave vsekakor potrebne. 

Vodja prehrane na Šoli 1 predlaga predvsem to, da bi se ovrednotilo delo dietnega kuharja z 

dodatkom pri plači in da bi se organizirali brezplačni posveti s praktičnimi predstavitvami za 

kuharje. 

Vodja prehrane na Šoli 2 predlaga nova znanja s tega področja za vse zaposlene, pomoč 

zdravstva, finančno pomoč s strani države in sodelovanje vseh staršev. Želi si tudi, da bi bilo 

možno imeti enega kuharja samo za diete. 

Na Šoli 3 vodja prehrane pravi, da bi država lahko financirala dietne jedilnike ter da se 

kuharjem mora priznati obseg dela za pripravo diet. 
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Vodja šolske prehrane na Šoli 4 predlaga primerno usposobljenost kuharjev že v sklopu 

njihovega izobraževanja. Predlaga kontaktno številko, katera bi nudila takojšne odgovore 

oziroma nasvete. Po njenem mnenju bi morala biti ponudba živil večja. Ne zdi se ji primerno, 

da starši otrok z ugotovljeno dieto naročijo vse obroke na šoli, kar nakazuje na to, da se starši 

s tem ne želijo ukvarjati in da prelagajo odgovornost na šolo. 

Na Šoli 5 vodja prehrane predlaga interdisciplinarni študij (biologija, medicina in živilstvo) in 

povezovanje z zdravniki. 

Po mnenju vodje prehrane na Šoli 6 bi bilo najlažje, če priprava diet sploh ne bi bila potrebna, 

saj to zahteva veliko stopnjo odgovornosti. Predlaga predavanja in praktično delo s strani 

ministrstva ali konkretno literaturo. Želi si večjo organizirano mrežo možnosti nakupa dietnih 

živil. Ker so na periferiji, so dietni artikli manj dostopni, poleg tega pa tudi informacije 

krožijo počasneje. 

 

V nadaljevanju je povzetek prej opisane vsebine. 

Dve organizatorki prehrane predlagata boljše vrednotenje dela kuharja, ki pripravlja dietne 

obroke. Predlagajo se nova znanja oziroma brezplačni posveti s praktičnimi predstavitvami, 

financiranje dietnih obrokov s strani države in pa kontaktno številko za nasvete, kamor lahko 

pokliče kadar koli. Izražena je tudi želja po večji ponudbi oziroma izbiri dietnih živil. Kot 

zanimiv predlog je bil podan interdisciplinarni študij za opravljanje poklica vodje šolske 

prehrane in boljše povezovanje z zdravniki. 

 

 

 

 

 

 

 



Šmid, M. (2014). Zagotavljanje dietne prehrane v osnovni šoli. Diplomsko delo. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

 
34 

4 ZAKLJUČEK 

 

V raziskovalnem delu diplomskega dela smo oblikovali tri hipoteze, ki smo jih preverjali z 

intervjuji. Hipoteze s komentarji so predstavljene v nadaljevanju. 

-  Hipoteza 1:  Organizatorji šolske prehrane se pri zagotavljanju dietne prehrane 

v osnovni šoli srečujejo predvsem s težavami organizacijskega in finančnega 

vidika. 

V našem primeru se je izkazalo, da se največkrat kot težavo izpostavlja dostopnost oziroma 

nakup dietnih živil, zaradi slabe izbire pri dobaviteljih ali pa zaradi nezmožnosti naročanja 

manjših količin dietnih artiklov ter visoke cene dietnih živil. Pomembna težava pri 

zagotavljanju dietnih obrokov je preobremenjenost kuharjev, ki pripravljajo dietne obroke, saj 

morajo poleg diet pripravljati tudi druge obroke. Čeprav organizatorji prehrane nimajo 

finančnih težav pri zagotavljanju obrokov, dražjih od 0,80 €, lahko hipotezo potrdimo. 

 

- Hipoteza 2: Organizatorji šolske prehrane potrebujejo ustrezna priporočila za 

organizacijo ustreznega dietnega jedilnika. 

Na podlagi odgovorov se je izkazalo, da organizatorji poleg ustreznih strokovnih priporočil za 

dietno prehrano potrebujejo strokovna izobraževanja oziroma delavnice, ki bi jim nudile 

dodatna znanja na tem področju. Do priporočil, ki so jim na voljo, so kritični. Zlasti si želijo 

sodelovati na praktičnih usposabljanjih, kjer bi pridobili veščine načrtovanja in priprave 

dietnih obrokov. Oblikovanje protokola, da ne prihaja do težav pri zagotavljanju dietne 

prehrane, bi organizatorjem prehrane olajšalo delo, predvsem pa bi bila dietna prehrana 

pripravljena po vseh strokovnih priporočilih. Hipotezo smo potrdili. 

 

- Hipoteza 3: Najpogostejše diete, ki jih pripravljajo v osnovnih šolah, so povezane 

z alergijo na določena živila. 

Na osnovi rezultatov smo ugotovili, da je najpogostejša dieta, ki jo pripravljajo v osnovnih 

šolah, brezmlečna dieta. Omenjena dieta je posledica alergije na proteine v mleku. Pogosto se 
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pojavlja tudi brezglutenska dieta, dieta brez jajc in dieta pri diabetesu. Hipotezo smo zato 

potrdili. 

 

Predstavljena raziskava je bila zastavljena na osnovi iskanja in odkrivanja problematike na 

področju zagotavljanja dietne prehrane v osnovni šoli. Predlagamo, da se raziskava razširi na 

večje število osnovnih šol, kar bo doprineslo k reprezentativnosti rezultatov. S pomočjo 

dodatnih raziskav se lahko oblikujejo optimalne rešitve, ki bi organizatorjem prehrane v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah olajšale ustrezno zagotavljanje dietne prehrane. Da bi delo 

organizatorja prehrane in kuharskega osebja v osnovni šoli potekalo kar se da optimalno, pa bi 

se moralo zagotoviti tudi ustrezno zakonodajno področje. Organizatorji prehrane nimajo 

izdelanih protokolov za zagotavljanje dietne prehrane, zato je na šolah zelo različna 

organiziranost in usposobljenost zaposlenih. Različna usposobljenost zaposlenih, vključenih v 

zagotavljanje dietne prehrane na osnovni šoli, pa odpira tudi vprašanje kompetentnosti. 
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