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POVZETEK 

 

Problematika zavržene hrane je v svetu vsako leto bolj aktualna. Pojavlja se tudi v osnovnih 

šolah. Z iskanjem rešitev je potrebno začeti pri najmlajših, zato sem v diplomskem delu 

poskusila ugotoviti, zakaj osnovnošolci ne pojedo vedno osnovnošolske malice ali kosila ter 

kako vsebina o prehrani v učnem načrtu vpliva na njihova stališča o zavrženi hrani. Zanima 

me tudi, ali šolski sistem z vključevanjem vsebin o prehrani učence zadostno ozavešča o tej 

problematiki ter zakaj je kljub vsem ukrepom za zmanjševanje količin zavržene hrane v 

zadnjem času ta problem v porasti. Uporabila sem deskriptivno in kavzalno-

neeksperimentalno metodo. V raziskavo so bili zajeti učenci zadnjega triletja OŠ Draga Bajca 

Vipava (170 učencev in učenk), vodja kuhinje in načrtovalka prehrane.  

Ugotovila sem, da so učenci s postreženo hrano v šoli na splošno zadovoljni, saj menijo, da 

sta njena kvaliteta in okusnost dobri, zato jo tudi skoraj vedno pojedo do konca. Razlogi, 

zakaj hrane ne pojedo, so bolj ali manj odvisni od dneva. Včasih hrano pustijo na krožnikih, 

ker jim ni všeč, nimajo vedno dovolj časa, da jo pojedo do konca, ali pa je postrežene hrane 

preveč. 

Glede na to, da je ozaveščanje o zavrženi hrani v šolah vedno bolj v ospredju, so učenci o 

zavrženi hrani tudi primerno poučeni, zato je njihov odnos do hrane pozitiven in hrana zaradi 

nespoštovanja ne pristane v smeteh. Torej, če je hrana zavržena, je zaradi dnevnih, trenutnih 

razlogov, saj je ustreznost hrane težko vsakodnevno prilagoditi za vse učence.  

 

 

 

Ključne besede: Zavržena hrana, odnos do hrane, učenci, znanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT  

 

The issue of rejected food is becoming increasingly more topical. It is happening in the 

elementary schools too. Finding a solution must begin at the youngest. Therefore, in my thesis 

I tried to ascertain why the pupils do not always eat their snack or lunch and how the content 

on the nutrition influences their positions on rejected food. I am also interested if the school 

system sufficiently makes aware about this issue by including the contents on nutrition, and 

why this problem is increasing recently despite all the measures for diminishing the quantities 

of the rejected food. I used the descriptive and causal-non-experimental method. The pupils of 

the last triad of the Draga Bajca Vipava Elementary School (170 pupils), chef and diet planner 

were included into the research. 

I discovered that the pupils of the school are generally satisfied with the served food, for they 

think that its quality and the taste are good. Therefore, they eat everything almost always. The 

reasons why they do not eat their food depend on the day individually. They sometimes leave 

their food on their plates because they do not like it, they do not always have enough time to 

eat it all, or there is too much food served. 

With regards to the fact that making aware of the rejected food is increasingly more 

highlighted in schools, the pupils are appropriately informed about the rejected food. 

Therefore, their relationship towards the rejected food is positive and, due to the respect, the 

food does not end in the garbage. If the food is rejected, it is due to daily, current reasons, for 

it is hard to adjust the appropriateness of the food for all the pupils every day. 

 

Keywords: rejected food, attitude towards food, pupils, knowledge. 
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1 UVOD 

Vsak dan gre v svetu eden od sedmih ljudi lačen spat, več kot 20.000 jih umre zaradi lakote 

(Think, Eat, Save, 2014). Vsako leto zavržemo okoli eno tretjino hrane, proizvedene za 

človeško uporabo, kar znese približno 1,3 milijarde ton hrane (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2016). 

Ozaveščenost o problematiki o zavrženi hrani vodi k bolj odgovornemu potrošniku in glede 

na to, da stremimo k temu, da ustvarimo kulturo, ki temelji na obstoju, se mi je zdelo 

pomembno problem globlje raziskati. Netrajnostni potrošnji se je potrebno izogibati, saj 

izčrpava vire, da bi jih lahko še kdaj uporabili, viri se ne morejo več regenerirati, kar sčasoma 

povzroči številne negativne posledice v naravi. Na te posledice vpliva tudi globalni sistem 

proizvodnje hrane in proizvajanje več hrane, kot jo potrošniki lahko porabijo, kar je še eden 

od razlogov, ki stopnjujejo resnost problema (Think, Eat, Save, 2014). 

Pričakujem, da bodo rezultati raziskave pomembno doprinesli k boljši organizaciji šolske 

prehrane ter dolgoročno zmanjšali količine zavržene hrane. Z raziskavo bom izboljšala 

razumevanje problematike. Dobljeni rezultati bodo v pomoč predvsem načrtovalcem prehrane 

in vodjem kuhinje, ki bi skupaj lahko dobili ustrezne rešitve za zmanjšanje količine zavržene 

hrane.  

Teme o problematiki zavržene hrane v osnovnih šolah sem se lotila, ker se že od nekdaj 

spomnim, kako me je vsa zavržena hrana v času izobraževanja motila. Vsakič, ko sem videla 

velike količine hrane v zabojih za recikliranje, sem pomislila, kaj vse bi lahko z njo naredila. 

Vedno sem se tudi spraševala, kaj lahko naredimo sami, da se količine zavržene hrane 

zmanjšajo. Priložnost za posvečanje tej temi sem dobila v drugem letniku študija, ko sem 

sodelovala pri projektu Eko Pedagoška fakulteta v Ljubljani in sem se lahko temu, s pomočjo 

tem o trajnostni potrošnji, bolj temeljito posvetila.  

S svojo diplomsko nalogo želim povečati ozaveščenost o zavrženi hrani in njenih posledicah 

tudi na domačih tleh. Namen je spodbuditi osnovne šole k ustanavljanju akcij in projektov za 

zmanjševanje količin zavržene hrane ter ozavestiti otroke, starše in širšo skupnost, da je hrana 

dragocena surovina.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 DEJSTVA O ZAVRŽENI HRANI IN NJENE POSLEDICE 

Živimo v času, ko hrana še nikoli ni bila tako lahko dostopna potrošnikom. Zaradi vedno 

daljših odpiralnih časov trgovin, pestre ponudbe živil in velike količine trgovin na 

posameznih območjih se naš odnos do hrane spreminja (Vombergar, Pinter, Mesarič, Malek, 

Matjašič, Mlakar, 2014). Na svetu je vsako leto tretjina hrane, ki je pridelana za človeško 

uporabo, zavržena. To znaša kar 1,3 milijarde ton hrane, ki pristane v smeteh. Hrana postane 

odpadek v času proizvodnje ali pri porabnikih. Po podatkih Evropske komisije se v Evropski 

uniji letno zavrže 100 milijonov ton hrane oziroma 143 milijarde evrov. Če se glede tega ne 

bo nič ukrenilo, se bo številka do leta 2020 povišala na 126 milijonov. S hrano, ki je trenutno 

zavržena v Evropi, bi lahko nahranili 200 milijonov ljudi in če bi se količina trenutno 

zavržene hrane v svetu zmanjšala za 25 %, bi lahko z njo nahranili 870 milijonov ljudi. Z 

zavrženo hrano se izčrpava tudi omejene naravne vire (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations, 2016; Food Waste, 2015). 

Zavržena hrana okolju predstavlja nepotrebne emisije toplogrednih plinov, izgubljeno vodo in 

zemljo. V svetovnem merilu je leta 2009 količina zavržene hrane predstavljala kar 3300–5600 

milijonov ton emisij toplogrednih plinov. Ta količina je enaka količini toplogrednih plinov, ki 

so jih v ZDA v letu 2011 izpustili z izgorevanjem fosilnih goriv. Zavržena hrana je v letu 

2009 predstavlja 173 milijard kubičnih metrov porabljene vode, 198 milijonov hektarjev 

pridelovalnih površin, kar je enako velikosti Mehike, ter 28 milijonov ton gnojila za rast 

hrane. Poleg vseh teh izgub so tu še izgube človeškega dela, vloženega v pridelovanje hrane, 

ekosistemov in naravnega okolja, transporta, skladiščenja ter denarja (Lipinski, Hanson, 

Lomax, Kitinoja, Waite, Searchinger, 2002; The food we waste, b. d.). Po rezultatih ameriške 

raziskave »The Progressive Increase of Food Waste in America and Its Environmental 

Impact« (Hall, Guo, Dore, Chow, 2009) zavržena hrana prispeva k prekomerni porabi vode in 

fosilnih goriv, ki skupaj z metanom in ogljikovim dioksidom vplivajo na klimatske 

spremembe. V omenjeni raziskavi so izračunali, da se je od leta 1974 v ZDA količina 

živilskih odpadkov na prebivalca zvišala za 50 %, kar pomeni več kot 1400 zaužitih kalorij na 

osebo na dan oziroma 150 trilijonov kalorij na leto za vse prebivalce. Zavržena hrana 

predstavlja več kot četrtino vse porabe čiste vode in približno 300 milijonov sodčkov (1 

sodček ∼ 119 l) nafte na leto (Hall, Guo, Dore, Chow, 2009). 
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2.2 STATISTIKA ZAVRŽENE HRANE V SLOVENIJI  

Zadnji podatki kažejo, da v Sloveniji zavržemo 150 tisoč ton hrane oziroma 72 kilogramov 

hrane na prebivalca. Hrana je zavržena med celotno verigo proizvodnje, ena tretjina pa ustreza 

zavrženi hrani v gospodinjstvih, kar znese 24 kilogramov na prebivalca. Skupaj s hrano v 

smeti mečemo tudi denar, in sicer povprečno 250 € na leto (Snaga, b. d.).  

Po podatkih EU pridelamo kar 179.000 ton zavržene hrane ali 86 kilogramov zavržene hrane 

na osebo (Ekologi brez meja, 2016).  

Če primerjamo količino zavržene hrane z vsemi komunalnimi odpadki, ugotovimo, da smo v 

letu 2012 v Sloveniji zavrgli in reciklirali 79 tisoč ton hrane, kar je predstavljalo 25 % vseh 

komunalnih odpadkov (Aleksic, 2013).  

Od proizvedenih 1.176.515 ton hrane smo v letu 2006 zavrgli 42.072 ton, kar znese 4 % od 

vse proizvedene hrane. V Sloveniji smo imeli takrat 25.215 gospodinjstev. Če upoštevamo, da 

približno 8 % delež komunalnih odpadkov (skupaj 865.451 ton) predstavlja zavržena hrana, 

pridemo do rezultata, da je povprečno gospodinjstvo v letu 2006 zavrglo 72.481 ton hrane. 

11.405 ton hrane je bilo zavržene s strani restavracij, cateringov itd. V proizvodnji so leta 

2006 zavrgli 42.072 ton hrane, v drugih sektorjih pa 65.000 ton (Monier, 2010). 

Ministrstvo za okolje je v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v 

Mariboru konec leta 2011 opravilo anketo o problematiki zavržene hrane v Sloveniji. 

Rezultati ankete so razkrili, da je večina anketiranih zavrgla do 0,25 kilograma hrane na dan, 

kar letno znese 96 kilogramov zavržene hrane na prebivalca. Najpogosteje so bili zavrženi 

kruh, mlečni izdelki, jajca, sadje in zelenjava. Najredkeje so v smeteh pristale konzerve, 

pripravljeni kupljeni sveži obroki, globoko zamrznjena hrana ter pijače in sokovi. 

Najpogostejši razlog za zavrženo hrano je bila njena pokvarljivost ali pretečen rok, redkeje, da 

bi kupili preveč hrane. Po pričevanju podjetja Biotera, ki se s tovrstnimi odpadki ukvarja že 

vrsto let, se količine odpadkov pri posameznih gospodinjstvih zelo razlikujejo. Količine so 

odvisne od števila pripravljenih obrokov ter od vsakega posameznega dneva. Zaradi bolj 

racionalne nabave hrane se količine odpadkov pri posameznikih z leti zmanjšujejo (Ekologi 

brez meja, 2016).  
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2.3 ZAVRŽENA HRANA KOT BIOLOŠKI ODPADEK 

Ko govorimo o zavrženi hrani, govorimo o izgubi mase (kvantitete) ali hranilnih 

snoveh/energiji (kvalitete) užitne hrane, pridelane za človekovo uporabo. Hrana, ki je bila 

izvorno namenjena temu, da jo človek uporabi, a je bila na koncu izvzeta iz njegove uporabe, 

se smatra kot zavržena hrana, čeprav je bila na primer uporabljena kot hrana živalim, za bio 

energijo itd. (Think, Eat, Save, 2014).  

Med zavrženo hrano oziroma biološke odpadke štejemo ostanke sadja in zelenjave, čajne 

vrečke, kavno usedlino, jajčne lupine, kruh in druga škrobna živila, sem pa ne sodijo kosti ter 

ostanki mesa in mesnih izdelkov (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2007-13). 

V glavnem poznamo tri razloge, zaradi katerih je hrana zavržena:  

 60 % zavržene hrane bi se lahko izognili in vključujejo ostanke hrane po jedi, užitne 

olupke sadja in zelenjave. 

 20 % zavržene hrane, ki bi se ji lahko potencialno izognili, vključuje skorje, olupke 

zelenjave itd. To območje je odvisno od prehranjevalnih navad ljudi.  

 20 % zavržene hrane, ki se ji ne moremo izogniti, vključuje kosti in neužitne olupke 

(Stop food waste, b. d.). 

 

Glavna značilnost bioloških odpadkov je, da so sestavljeni iz naravnih materialov. Pri biološki 

obdelavi sodelujejo mikroorganizmi, saj jim naravni materiali predstavljajo hrano, ki jo 

razgradijo. Na ta način biološki odpadki vstopajo v naravne razgradnje procese, s pomočjo 

katerih se v naravo vračajo naravna hranila. Ker se od ostalih odpadkov bistveno razlikujejo, 

je priporočeno, da se jih zbira ločeno. Med drugim pri zbiranju povzročajo smrad in izcedke, 

motijo separacijske metode in recikliranje, slabšajo kvaliteto (kurilno vrednost) odpadkov, 

kadar jih želimo uporabiti kot gorivo, ter povzročajo nastanek deponijskih plinov in izcednih 

voda na odlagališčih, ki so močno obremenjena z organskimi snovmi (Kržan, Trebše, Rodela, 

Torkar, Šprajcar, 2015). 

2.3.1 Načini obdelave bioloških odpadkov 

Od navadnih odpadkov se biološki razlikujejo v tem, da so v njihovo razgradnjo vključeni živi 

organizmi, zato je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje za preživetje in ustrezno delovanje teh. 

Organizmi poskrbijo za dva načina obdelave bioloških odpadkov, to sta aerobni in anaerobni 

proces, ki se razlikujeta po prisotnosti kisika (Kržan, Trebše, Rodela, Torkar, Šprajcar, 2015). 
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2.3.2 Aerobni procesi 

Aerobni procesi so procesi, ki potekajo v prisotnosti dovolj kisika. V tem procesu aerobni 

organizmi razgradijo organske snovi in proizvajajo ogljikov dioksid (CO2), amonijak, vodo, 

toploto in humus, razmeroma stabilen organski produkt. Čeprav lahko z aerobno razgradnjo 

nastanejo tudi vmesne spojine, kot so organske kisline, jih do konca procesa aerobni 

mikroorganizmi nadaljnje razkrojijo. Kompost, ki nastane s svojo relativno nestabilno 

organsko snovjo, ima malo možnosti za fitotoksičnost. Toplota pospešuje razgradnjo 

beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov, kot sta celuloza in hemi-celuloza, zato je čas 

razgradnje krajši. Proces uničuje tudi številne mikroorganizme, ki so za človeka in rastline 

patogeni, poleg tega pa uniči tudi semena plevelov, če so podvržena dovolj visoki 

temperaturi. Čeprav se preko aerobnega procesa izgubi več hranilnih snovi, se ta proces šteje 

kot bolj učinkovit in uporaben v primerjavi z aerobnim procesom za kmetijsko uporabo 

(Misra, Roy, Hiraoka, 2003). 

Aerobni procesi se pričnejo s tvorbo kupa organskih odpadkov. V mnogih primerih 

temperatura kmalu naraste na 70–80 °C v prvih nekaj dneh. Najprej se mezofilni 

mikroorganizmi, katerih optimalna temperatura za delovanje sega od 20–45 °C, hitro 

namnožijo zaradi lahko dostopnih sladkorjev in aminokislin, ki jih uporabijo kot hrano. Ti kot 

produkt metabolizma ustvarjajo toploto in hitro dvignejo temperaturo do točke, ko je njihova 

aktivnost, zaradi previsoke temperature, zatrta. Nato nekaj termofilnih gliv in številne 

termofilne bakterije, katerih optimalna temperatura za rast sega od 50 do 70 °C ali več, 

nadaljujejo proces razgradnje. Temperatura se hitro dvigne na 65 °C ali več. Ta faza je 

pomembna zlasti zato, ker pri tej temperaturi pogine večina patogenih mikroorganizmov in 

semena plevelov so uničena (Misra, Roy, Hiraoka, 2003). 

2.3.3 Anaerobni procesi 

Brez prisotnosti kisika, oziroma kjer je kisik le v manjših količinah, potekajo anaerobni 

procesi. V takšnih pogojih se razvijejo anaerobni mikroorganizmi, ki proizvajajo spojine, kot 

so metan, organske kisline, vodikov sulfid in druge snovi. V odsotnosti kisika se te spojine 

kopičijo in niso deležne nadaljnje presnove. Mnoge izmed njih imajo močne vonjave, 

nekatere pa so lahko tudi fitotoksične. Postopek poteka pri nižjih temperaturah ter traja dlje 

časa kot aerobna razgradnja. Po postopku v nastali snovi ostanejo patogeni organizmi in 

semena plevela, saj ju visoke temperature zaradi odsotnosti ne morejo uničiti. Med procesom 

se izgubi manj hranilnih snovi (Misra, Roy, Hiraoka, 2003). 
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2.4 LOČEVANJE ORGANSKIH ODPADKOV IN NJIHOVA NADALJNJA POT  

Šola mora za zavrženo hrano ustrezno poskrbeti. Ta je lahko ob primernem ločevanju še 

primerna za nadaljnjo uporabo, saj so biološki odpadki edini odpadki, ki jih lahko v celoti 

vrnemo v naravne snovne tokove. Da je aerobna ali anaerobna obdelava organskih odpadkov, 

kjer je produkt kvaliteten kompost ali digestat za kmetijsko uporabo, ustrezna, je zelo 

pomembno, da med biološkimi odpadki ni drugih vrst odpadkov, kot je plastika, ali drugih 

nevarnih odpadkov, kot so baterije in kemikalije. V takšnih primerih uporaba materiala za 

kmetijstvo ni mogoča, zato je pomembno, da se organske odpadke ločuje, in sicer tako, da ne 

vsebujejo kakršnih koli primesi. Šoli se to lahko obrestuje tudi z znižanjem končnih stroškov 

za odvoz odpadkov, predvsem pa lahko bistveno pripomore k zmanjšanju obremenitve okolja 

z odpadki in v celoti izboljša celoten sistem ravnanja z odpadki (Kržan, Trebše, Rodela, 

Torkar, Šprajcar, 2015). 

2.5 ŠOLSKA PREHRANA 

Prehrana učencev in dijakov je v skladu z Zakonom o šolski prehrani v dneh pouka 

organizirana ter lahko vsebuje zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Šola mora 

upoštevati določene smernice, ki vključujejo načela trajnostne potrošnje pri načrtovanju 

šolske prehrane, zagotavljati kakovostno šolsko prehrano ter razvijati zavest učencev o zdravi 

prehrani in kulturi prehranjevanja. Obroke, ki v predvidenem času niso bili prevzeti, 

brezplačno odstopi drugim učencem oziroma dijakom, lahko pa tudi humanitarnim 

organizacijam, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij (Zakon o šolski prehrani, 

2013).  

2.6 ZAVRŽENA HRANA V OSNOVNIH ŠOLAH 

Osnovni razlogi, zakaj prihaja do zavržene hrane, so številni. Učencem ponujena šolska hrana 

lahko ni všeč, ali pa je količina hrane na krožniku lahko za nekatere učence prevelika, zato ne 

pojedo obroka v celoti. V kuhinji morajo biti pozorni na hrano, ki je hitro pokvarljiva, saj če 

ni porabljena v primernem času, ni več primerna za uporabo, lahko se pa tudi zgodi, da 

določenemu živilu preteče rok uporabe (Think, eat, save, 2014). 

Pomembno je, da z reševanjem problema zavržene hrane pričnemo že v osnovnih šolah, kjer 

se vsebine lahko obravnavajo pri različnih naravoslovnih in okoljskih vsebinah predmetov, v 

okviru dejavnosti pri izbirnih predmetih, kot so načini prehranjevanja, sodobna priprava 

hrane, okoljska vzgoja, sodobno kmetijstvo, projekti iz ekologije itd. (Vombergar, Pinter, 

Mesarič, Malek, Matjašič, Mlakar, 2014). Da bi bilo zmanjševanje zavržene hrane v osnovnih 

šolah še bolj uspešno, je USDA (U.S. Department of Agriculture) predlagal strategije, ki bi 
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vplivale na zmanjševanje količine zavržene hrane. Predlogi, ki so jih podali, vključujejo več 

časa za malico in kosilo v šoli, izboljšanje kvalitete hrane, uporabo lokalno pridelane hrane ter 

bolj raznoliko ponudbo. Predlagajo, da bi bili v načrtovanje malice in kosila vključeni tudi 

učenci, ki bi prispevali svoja mnenja, nasvete in izboljšave. Ker ima vsak učenec svoje 

energijske potrebe, apetit in okus, bi mu moral biti omogočen tudi samopostrežni servis, kjer 

bi si učenci, glede na svoje počutje, odmerili ustrezno količino in vrsto hrane. Poudarjajo tudi 

pomembnost izobraževanja o hrani, saj to učencu krepi zavest in skrb za bolj trajnostno 

potrošnjo (Buzby, Guthrie, 2002). 

V šolskem letu 2015/2016 so organizatorji projekta »Hrana ni za tjavendan« izvedli anketo 

med vrtci, osnovnimi šolami in srednjimi šolami. Ugotovili so, da so na 39 ustanovah zavrgli 

153.586 kg hrane, kar skupno, na 39 ustanovah, znese 4603 50-litrskih sodčkov (na 39 

ustanovah 59.977,09 €, kar povprečno znese 1537,87 € na ustanovo) v enem šolskem letu. 

Povprečno je bilo zavrženih 3.938 kg hrane na ustanovo. Poleg ostankov od šolskega kosila in 

malice sem spadajo tudi odpadno olje ter olupki in obrezki sadja in zelenjave. Zavržena hrana 

se v 55 % zbira v kuhinji ter v 28 % v jedilnici. Najprej učenci zavrženo hrano odlagajo v 

vedrca, ki se nato izpraznijo v 35–50 l sodčke ali kontejnerje, ki jih na koncu odpelje za to 

najeto podjetje. Evidenca zavržene hrane se nato spremlja preko števila odpeljanih sodčkov, 

mesečnega obračuna odvoza organskih odpadkov in spremljanja računov ter količine zavržene 

hrane po šolah (Hribar, 2016).  

Po rezultatih raziskave lahko vidimo, da so najpogosteje zavržena živila mleko, kruh, sveže in 

suho sadje, sveža zelenjava, meso in čaj. Neoporečno hrano, ki ostane po koncu obroka, 

največ ustanov (76 %) po poteku obroka nudi učencem, hrano ponovno uporabijo za drugo 

jed (37 %) ali jo zavržejo (26 %) (Hribar, 2016). 

 

2.7 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA APETIT IN PREHRANJEVALNE NAVADE 

OTROK 

 

Po mnenjih delavcev na šolskih ustanovah, na količino zavržene hrane vplivajo naslednji 

dejavniki: 

 navade učencev 

 učenci niso dovolj lačni 

 prevelike porcije 

 učenci določene hrane ne marajo 
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 v kuhinji težko skuhajo točno količino hrane 

 nenaden izostanek večjega števila učencev 

 uvajanje novih jedi 

 odnos do hrane doma 

 vrsta postrežene hrane 

 okus postrežene hrane 

 dnevno počutje učencev 

 vplivi sovrstnikov 

 športni dnevi (Hribar, 2016) 

 

V nadaljevanju bom podrobneje pojasnila nekaj razlogov.  

2.7.1 Okolje, v katerem učenci uživajo šolsko malico in kosilo 

Jedilnica je pomemben del učenčevega preživljanja časa v šoli, zato je priporočljivo, da 

učenec tam uživa tako v svojem obroku kot v preživljanju časa s sošolci in prijatelji. 

Pomembno je, da je to pozitivno okolje, kjer se spoštuje socialne interakcije med učenci in 

spodbuja k zdravim prehranjevalnim navadam. Jedilnica naj bo prostor, v katerem se učenec 

sprosti in v kulturnem ozračju zaužije šolski obrok. Ne bo naj preglasna, vendar ne 

spodbujamo k prehranjevanju v popolni tišini (Every Moment Counts, 2014). 

2.7.2 Okusnost, kakovost in svežina hrane 

»Temelj zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike je pestra, kakovostna in raznolika 

prehrana, ki je dobra popotnica za nadaljnje življenje.« (Simčič idr., 2010). Glavno vodilo 

prehranskih načrtovalcev bi moralo biti zagotavljanje čim večje kakovosti hrane ter s tem 

pozitivno vplivati na optimalni razvoj učencev in dijakov. Priporoča se kombiniranje različnih 

vrst živil, med katerimi imata prednost sadje in zelenjava, kakovostna ogljikohidratna živila, 

beljakovinska živila ter maščobe. Pri načrtovanju prehrane je priporočljivo vključevati tudi 

želje učencev ter jih uskladiti s priporočili energijsko-hranilne in kakovostne sestave ter 

splošne zdravstvene ustreznosti ponujenih obrokov. V ta namen so vzgojno-izobraževalni 

zavodi dolžni izpolnjevati določila zakonodaje javnega naročanja, ki omogočajo, da se pri 

naročanju živil prednostno upoštevajo živila, ki so vključena v shemah kakovosti in živila, ki 

so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovost živil. Tako imajo sezonsko pridelana 

živila na integriran način, sezonsko pridelana živila na ekološki način in druga podobna živila 

prednost pred ostalimi (Simčič idr., 2010).  

2.7.3 Količina hrane 

Idealno razmerje hrane na krožniku vsebuje 50 % zelenjave, 25 % pustega mesa ali stročnic in 

25 % ogljikovih hidratov. Ugotoviti idealne servirne porcije pa je lahko bolj zapleteno. Tako 

porcije hrane kot pijače so skozi leta postale večje, včasih celo absurdno velike, zato so se s 
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tem povečale tudi količine zavržene hrane. Pomembno je, da učenci dosežejo minimalne 

vrednosti hranilnega vnosa v svoje telo, zato je potrebno spremljati, koliko kalorij in hranilnih 

snovi vsebuje posamezna hrana, ki jo šola učencu nudi (BuildHealthyKids, 2010–2011).  

Prevelike porcije so eden glavnih razlogov za vedno več mladih in starejših s prekomerno 

težo, saj se že majhno povečanje kalorij z vsakim obrokom lahko pozna pri pridobivanju na 

teži. Velikost porcije je odvisna od starosti, spola in aktivnosti tekom dneva. Da se velikost 

porcij skozi leta povečuje, lahko vidimo tudi pri proizvajalcih hrane, saj se je na primer 

velikost žemljic, ki so v preteklosti tehtale 57–85 g, povečala na 113–200 g, količina gazirane 

pijače se je iz 0,25 l povečala na 0,5 l, količina mesa v hamburgerjih pa je iz 28 g poskočila na 

170 g. Tako otrok, ki poje »dvojni hamburger« ali »cheesburger«, do katerega ga verige s 

hitro hrano privabijo z različnimi presenečenji in igračami, zaužije 100–180 kalorij več. Šole 

so glavne ponudnice hrane, ki jo učenci zaužijejo izven doma (36–42 %) in naj bi po 

priporočenih dnevnih odmerkih nudile 1/3 vnesenih kalorij. V skladu s programi za zdravo 

prehranjevanje učencem nudijo hrano boljše kvalitete, ki je bogatejša z vlakninami, minerali 

in vitamini ter ima nizko vsebnost dodanega sladkorja. V namen zdravega prehranjevanja 

učencev ter okolja, ki spodbuja zdrave odločitve, obstajajo tudi priporočila, ki zavzemajo 

velikosti porcij ter vsebnost vseh hranilnih snovi, potrebnih za ustrezno prehrano učenca 

(USDA's Food and Nutrition Service, b.d). 

2.7.4 Zajtrkovanje 

Čeprav je zajtrk najpomembnejši obrok dneva, ga med šolskim letom uživa le 45,1 % 

mladostnikov, kar je sicer več, kot je pokazala raziskava v letu 2002 (39,4 %). Razlog, da 

učenci najpogosteje opuščajo ravno zajtrk, naj bi bil v prezgodnji in preobilni šolski malici. 

Opuščanje zajtrka narašča s starostjo ter je pogosteje pri dekletih. Mladostniki iz družin z 

višjim socio-ekonomskim stanjem zajtrkujejo bolj redno kot vrstniki iz nižjega soci-

ekonomskega položaja. Opuščanje zajtrka se pojavlja kot problem tudi zato, ker ga 

povezujejo s prekomerno težo med mladostniki (Klanšček, Koprivnikar, Drev, Pucelj, 

Zupanič, Britovšek, 2015). Otroci, ki izpuščajo zajtrk, običajno uživajo manj kakovostno 

prehrano, ki je revnejša z vlakninami in bogata z maščobami in sladkorji. Šole se ravno zato 

trudijo ohraniti zajtrk, vendar se pogosto ne izvaja, ker je zanimanje učencev premajhno 

(NIJZ, 2015).  

2.7.5 Čas za dokončanje obroka 

»Za uživanje vsakega obroka mora biti dovolj časa, obroki pa morajo biti ponujeni v okolju in 

na način, ki vzbuja pozitiven odnos do prehranjevanja.« (Simčič idr., 2010). Dnevno učenec v 
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šoli prejme vsaj en obrok, med vsakim obrokom pa je priporočljiva vsaj 2-urna pavza. Za 

uživanje malice naj šola določi vsaj 15 minut, za uživanje kosila pa 30 minut. Ustrezen čas 

uživanja privede do tega, da učenci ne hitijo pri jedi, okolje, ki spodbuja pozitiven odnos do 

prehranjevanja, pa nudi umirjeno in prijetno vzdušje, estetsko urejen prostor ter postrežbo. 

Učenci lahko tako sede, v mirnem, sproščenem in prijetnem okolju zaužijejo obrok ter imajo 

dovolj časa, da v hrani uživajo, počasi jedo ter hrano dobro prežvečijo (Simčič idr., 2010). Po 

raziskavah sodeč naj bi na zmanjševanje zavržene hrane vplival tudi odmor pred časom za 

kosilo. Namreč, če imajo učenci pred kosilom nekaj časa za druženje s sošolci ali druge 

dejavnosti, se jim pri kosilu ne mudi toliko in posledično se količina zavržene hrane lahko 

zmanjša za 30 % (USDA, b. d).  

2.7.6 Odnos do hrane ter prehranjevalne navade  

Rezultati raziskave »Hrana ni za tjavendan« razkrivajo mnenja osnovnošolskih učiteljev o 

odnosu učencev do hrane. Vzgojitelji izobraževalnih ustanov so mnenja, da se bo odnos, ki ga 

starejši ter starši gojijo do hrane, prenesel na otroke in jim tako oblikovan ostal za vse 

življenje. V ta namen potekajo celoletni pogovori o hrani in različnih temah, kot so 

prehranjevalne navade, lakota itd. Pred, med in po obrokih se vzgojitelji pogovorijo z učenci o 

pravilnem in kulturnem odnosu do hrane, jih navajajo na to, da kuhinjskemu osebju ali 

učiteljem izražajo svoje želje glede količine hrane na svojih krožnikih in na takšen način tudi 

pomagajo k zmanjševanju količine zavržene hrane. Priporočljivo vodilo zaposlenih na šoli je 

spodbujanje učencev k pozitivnemu in odgovornemu odnosu do hrane (Hribar, 2016).  

2.7.7 Prehranska ozaveščenost 

Učitelj gospodinjstva je eden pomembnejših dejavnikov na osnovni šoli, ki lahko poskrbi, da 

je učenec ozaveščen o problematiki zavržene hrane ter postane odgovornejši in bolj poučen o 

prehrani in prehranjevanju (Hribar, 2016). Po rezultatih raziskave »Prehransko znanje otrok in 

njihov odnos do zdravega načina prehranjevanja« (Kostanjevec, Koch, 2007) je jasno, da je 

prehransko izobraževanje v osnovnih šolah, ki se izvaja v devetletni osnovni šoli, učinkovito, 

saj se znanje po izobraževanju učencev vidno izboljša. Znanje o prehrani je pomemben 

dejavnik, ki vpliva na stališča otrok ter druge sociološke in biološke dejavnike, ki so povezani 

s prehranskim vedenjem posameznika (Kostanjevec, Koch, 2007).  

2.7.8 Vpliv sovrstnikov 

Raziskave so pokazale, da če učencu z močnejšim karakterjem v razredu hrana ne bo všeč in 

bo to povedal na glas, se bo velika večina z njim ali njo strinjala in hrane prav tako ne bo jedla 

(Hribar, 2016). 
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Prav tako, kot so pomembne odločitve o tem, kaj bomo jedli, je pomembno tudi, s kom bomo 

jedli. Raziskave so namreč pokazale, da imajo že pri dveletnih otrocih sovrstniki vpliv na 

njihovo izbiro hrane. Predvsem pri otrocih, starih od treh do petih let, so opazili, da če bo 

posameznik, ki določene vrste zelenjave odločno ne mara, sedel za mizo skupaj s svojimi 

vrstniki, ki isto zelenjavo radi jedo, sčasoma spremenil prehranjevalne navade in tudi sam 

pričel z uživanjem te vrste zelenjave. Enako se dogaja pri mladostnikih. Pritisk in želja po 

sprejetosti vpliva na prehranjevalne navade. Mladostnik bo tako lahko spustil obroke zaradi 

želje po lepši postavi, ali bo posnemal nekoga, ki se poslužuje nezdravih prehranjevalnih 

navad. Tako kot vplivi sovrstnikov pa lahko na mladostnika vplivajo tudi prehranjevalne 

navade doma. Pogosto so prehranjevalne navade učenca posredovane s strani staršev. Študija, 

objavljena v »The American Journal of Clinical Nutrition«, je pokazala, da je starševski vpliv 

še kako pomemben na izbiro hrano otroka. Že malo starševskega nadzora naj bi pripomoglo k 

bolj zdravi in nizkokalorični izbiri hrane otroka, zato lahko starši in drugi družinski člani 

uveljavljajo zdrave prehranjevalne navade tako doma kot tudi v šoli (Trieu, Hill, 2014).  

2.7.9 Športni dnevi 

Po rezultatih raziskave »Hrana ni za tjavendan« ustanove opažajo, da učenci ne jedo kosila po 

športnih dnevih, ker imajo s seboj vedno pripravljene sendviče, sladkarije in sladke pijače, ki 

jih nasitijo, zato šolskega obroka ne zaužijejo kot ponavadi (Hribar, 2016).  

 

2.8 UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KOLIČIN ZAVRŽENE HRANE 

Evropska unija pri varčevanju s hrano uvaja veliko ukrepov, saj je resno zavezana k temu, da 

se količina zavržene hrane zmanjša. Uvedla je mnoge projekte, ki ozaveščajo o zavrženi 

hrani, v katerih lahko sodelujejo članice Evropske unije. Eden takih je globalna kampanja 

Think, Eat, Save, ki jo prirejajo UNEP (United Nations Environment Programme), FAO (Food 

and Agriculture Organization) in partnerji. Zastavljen je namreč cilj, da se v Evropi do leta 

2020 prepolovi količina zavržene hrane, ki je še ustrezna za uporabo (Think, Eat, Save, 2013; 

European Commission, 2016). Poleg Think, Eat, Save kampanje po svetu poteka še veliko 

drugih akcij, kot so No Trash Project in Green Garbage Project, v Evropi Stop Food Waste, 

pri nas pa Naj hrana ne postane odpadek, Evropski teden zmanjševanja odpadkov in Siti 

besed (Bedek, Jelen, 2013). V Sloveniji je aktivno tudi društvo Ekologi brez meja, ki je s 

projektom »Volk sit, koza cela« oblikovalo idejo za Slovenijo brez zavržene hrane. Temeljni 

cilj projekta je zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane (Volk sit, koza cela, 2016).  
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2.8.1 Kampanja Think, Eat, Save 

Kampanja »Think, Eat, Save« je bila zagnana na podlagi zaskrbljujočih podatkov o zavrženi 

hrani, ki postaja globalni problem z negativnim humanitarnim, okoljskim in finančnim 

vplivom. Kampanjo izvaja več organizacij, ki si želijo narediti korak k pozitivnim 

spremembam; to so Save Food Initiative, FAO, UNEP in Messe Düsseldorf. Prizadevajo si 

prenesti ozaveščenost o problematiki zavržene hrane na celoten svet, zagnati globalne, 

regionalne in nacionalne akcije ter seznaniti še več socialnih sektorjev, da bi znali ustrezno 

ukrepati (Think, eat, save, 2014).  

2.8.2 Projekt Food Recovery 

Evropska komisija je v okviru programa »Lifelong Learning« ustanovila projekt, s katerim 

nameravajo s pomočjo spletne strani ozaveščati ljudi o problemih zavržene hrane. Glavni cilj 

projekta je zmanjšanje zavržene hrane in spodbujanje, da se zbrana neprodana hrana podeli 

dobrodelnim organizacijam. V ta namen je bila postavljena inovativna platforma, ki nudi 

brezplačno on-line usposabljanje za dobavitelje hrane in dobrodelne organizacije. Na ta način 

lahko vsak uporabnik na svetu poišče ali ponudi donacijo za reševanje problematike z 

zavrženo hrano. Poleg tega se s platformo ustvarjajo stiki med proizvajalci/prodajalci hrane in 

organizacijami, ki bi jim lahko presežek hrane podarili. Praktični vodnik jim pomaga začeti 

zmanjševati količine zavržene hrane in spodbuja pridobivanje znanja, s katerim se bodo lahko 

uspešno borili proti zavrženi hrani (European Commission, 2016). 

2.8.3 Projekt Volk sit, koza cela 

Po statistikah v Sloveniji po oceni EU letno pridelamo okoli 179.000 ton odpadne hrane 

oziroma 86 kilogramov hrane na osebo. Med zavrženo hrano je največ kuhinjskih odpadkov. 

Predelamo 10 % zavržene hrane, večina pa konča neobdelana na odlagališčih, zato se je med 

Ekologi brez meja ustvarila ideja o Sloveniji brez zavržene hrane. Namen projekta je 

zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane, kar želijo doseči s krepitvijo nevladnih 

organizacij, mreženjem, obveščanjem in izobraževanjem za boljšo povezanost, odzivnost in 

učinkovitost udeležencev. V letu 2015 so predstavili Deklaracijo za Slovenijo brez zavržene 

hrane, kjer pozivajo k odgovornemu ravnanju s hrano v državi z nagovorom živilsko-

pridelovalne industrije, trgovine, vlade in lokalne skupnosti. Tako imajo cilj za 50 % 

zmanjšati količine zavržene hrane do leta 2025 (Društvo Ekologi brez meja, 2016). 

2.8.4 Projekt Hrana ni za tjavendan 

Projekt »Hrana ni za tjavendan« omogoča otrokom in mladostnikom spremljati in analizirati 

jedilnike v vrtcih in šolah, ravnanje s hrano med in po obrokih, količino in vrsto zavržene 
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hrane ter njeno nadaljnjo pot. Na podlagi tega oblikujejo priporočila za zmanjševanje 

zavržene hrane. Namen projekta je snovanje in izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti, zmanjšati 

in preprečiti nastajanje zavržene hrane, spodbujati praktično uporabo neporabljene hrane in 

prikazati pravilno shranjevanje prehranskih izdelkov ter pravilno recikliranje in odlaganje 

ostankov hrane (Ekošola, 2015). 

V projektu, ki se je v letu 2015/16 izvajal že drugič, je sodelovalo 91 osnovnih šol in vrtcev 

ter srednjih šol (Ekošola, 2016). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Ugotoviti želim:  

 kakšno je mnenje učencev o kakovosti in raznolikosti šolske malice in kosila 

ter o organiziranosti prehranjevanja v šoli;  

 katera vrsta hrane je učenem najbolj in katera najmanj všeč; 

 ali so obroki za šolsko malico in kosilo količinsko ustrezni; 

 kateri so razlogi, da učenci ne pojedo šolske malice ali kosila; 

 ali se učencem zdita uri šolske malice in kosila ustrezni; 

 ali se učencem zdi, da imajo dovolj časa za šolsko malico in kosilo; 

 kakšne so količine in vrste zavržene hrane ter njena nadaljnjo pot;  

 kako so prehranske in okoljske vsebine vključene v pouk; 

 ali prehransko izobraževanje vpliva na učenčeva stališča o hrani in zavrženi 

hrani.  

 

3.2 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

3.2.1 Opis vzorca 

Način vzorčenja je neslučajnostni, namenski. V raziskavo je bilo zajetih 170 učencev 6., 7., 8. 

in 9. razreda OŠ Draga Bajca Vipava. Od tega je bilo 85 (50 %) deklet in 85 (50 %) fantov. Iz 

6. razreda je anketni vprašalnik rešilo 44 (26 %) učencev, iz 7. razreda 36 (21 %) učencev, iz 

8. razreda 42 (25 %) učencev ter iz 9. razreda 48 (28 %) učencev. Anketa je bila izvedena v 

začetku meseca aprila 2016 pod nadzorom učiteljic gospodinjstva in je potekala v 

računalniški učilnici. Poleg tega sem konec marca opravila tudi intervju z vodjo kuhinje in 

načrtovalko prehrane. 

 

Tabela 1: Struktura anketiranih učencev glede na spol 

Spol F F (%) 

Moški 85 50 % 

Ženski 85 50 % 

Skupaj 170 100 % 
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Tabela 2: Struktura anketiranih učencev glede na razred oziroma starost 

Razred F F (%) 

6. razred 44 26 % 

7. razred 36 21 % 

8. razred 42 25 % 

9. razred 48 28 % 

Skupaj 170 100 % 

 

3.2.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda. Prevladuje 

kvantitativni pristop v kombinaciji s kvalitativnim. Kot tehnika zbiranja podatkov je bila 

uporabljena kvantitativna metoda – anketiranje. Uporabljena so vprašanja odprtega in 

zaprtega tipa. Poleg ankete sem s strukturiranim intervjujem zbrala podatke o organizaciji 

šolske prehrane pri vodji kuhinje in načrtovalki prehrane.  

3.2.3 Postopki obdelave podatke 

Pridobljene podatke sem statistično ovrednotila s statističnim programom SPSS in 

programom Microsoft Office Excel. Podatki so bili obdelani na deskriptivni in inferenčni 

ravni. Rezultati so podani v obliki tabel in grafov ter interpretirani. 
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4 REZULTATI 

4.1 ANKETA MED UČENCI 

 

Na vprašanje, ali uživajo šolsko kosilo, je največ (46 %) učencev odgovorilo, da redno hodijo 

na kosilo (Slika 1).  

 

Slika 1: Delež učencev, ki hodijo na kosilo 

 

Na vprašanje, kakšno mnenje imajo učenci o šolski malici, je odgovorilo 168 učencev (Slika 

2). Večini (79 %) učencem se zdi hrana, ki jo dobijo za šolsko malico, okusna, 19 (11 %) pa 

jih meni, da je zelo okusna.  

 

Slika 2: Mnenje učencev o šolski malici 
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Od anketiranih učencev jih 134 (76 %) hodi h šolskemu kosilu (Slika 3). Skoraj vsi (99 %) 

menijo, da je hrana okusna ali zelo okusna. 

 

Slika 3: Mnenje učencev o hrani za šolsko kosilo 

 

Učence smo spraševali o zadovoljstvu s količino hrane pri šolski malici (Slika 4). Odgovorilo 

jih je 168, od tega jih je večina (77 %) zadovoljnih. Da je hrane preveč, meni 5 % učencev.  

 

Slika 4: Zadovoljstvo učencev s količino hrane, ki je na voljo med šolsko malico 
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Od 129 učencev, ki so odgovorili na vprašanje o zadovoljstvu s količino hrane, ki je na voljo 

med šolskim kosilom, skoraj vsi (90 %) menijo, da je hrane ravno dovolj, medtem ko 5 % 

učencev meni, da je hrane preveč (Slika 5). 

 

Slika 5: Zadovoljstvo učencev s količino hrane, ki je na voljo med šolskim kosilom 

 

Iz odgovorov na vprašanje, v katerem smo učence spraševali o ustreznosti ure za šolsko 

malico, je razvidno, da jih je večina (88 %) od 168 anketiranih učencev zadovoljnih z uro 

malice, saj so do takrat ravno dovolj lačni (Slika 6).  

 

Slika 6: Mnenje učencev o ustreznosti ure za šolsko malico 
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Na vprašanje o ustreznosti ure šolskega kosila je odgovorilo 123 učencev (Slika 7). Tudi tu 

vidimo, da so skoraj vsi (90 %) zadovoljni z uro obroka.  

 

Slika 7: Mnenje učencev o ustreznosti ure za šolsko kosilo 

 

Na vprašanje, v katerem smo učence spraševali, ali vedno do konca pojedo šolsko malico, je 

odgovorilo 168 učencev (Slika 8). 105 (62 %) vprašanih malico poje skoraj vedno, 53 (32 %) 

pa vedno do konca. Večina (94 %) učencev torej redko pusti malico nedokončano. 

  

Slika 8: Odgovori učencev na vprašanje, ali vedno pojedo šolsko malico do konca 
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Podobne odgovore smo dobili tudi na vprašanje, ali učenci vedno pojedo šolsko kosilo do 

konca (Slika 9). Iz 132 odgovorov je razvidno, da skoraj vsi (98 %) šolsko kosilo pojedo 

skoraj vedno ali vedno do konca. 

 

Slika 9: Odgovori učencev na vprašanje, ali šolsko kosilo vedno pojedo do konca 

 

Učence smo spraševali, kateri so razlogi, da šolske malice ne pojedo do konca, saj se zdi to 

pomembna ugotovitev, ki lahko prispeva k zmanjšanju količine zavržene hrane (Slika 10). Na 

vprašanje je odgovorilo 164 učencev. Možnih je bilo več odgovorov. Največ učencev (64 %) 

je odgovorilo, da je razlog za to, da šolske malico ne pojedo do konca to, da jim hrana ni všeč. 

Ostali najpogosteje izbrani odgovori so bili, da je hrane preveč, da se jim mudi k pouku ali 

druženju s prijatelji ter izbirčnost. Pod »drugo« so učenci največkrat odgovorili, da malico 

vedno pojedo do konca, da nekatere hrane za šolsko malico ne marajo ter da so še vedno siti 

od zajtrka. En učenec je kot razlog podal tudi živčnost pred testi ali spraševanji, drugi pa, da 

nosi malico od doma, saj se šolska malica preveč ponavlja. 
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Slika 10: Razlogi, zaradi katerih učenci ne pojedo šolske malice do konca 

 

Prav tako so nas razlogi za zavrženo hrano zanimali tudi pri šolskem kosilu (Slika 11). 

Odgovori 124 učencev so bili podobni kot pri prejšnjem vprašanju. Tudi tu je bilo možnih več 
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pouku ali druženju s prijatelji. Najštevilčnejši odgovori pod »drugo« so bili, da hrane ne 

pojedo do konca, ker je za to premalo časa in se učencem vedno mudi, ali k pouku, ali na 

avtobus. Več jih je odgovorilo, da kosilo vedno pojedo do konca. 
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Slika 11: Razlogi, zaradi katerih učenci ne pojedo šolskega kosila do konca 

 

Ker redni prigrizki v času pouka zmanjšujejo apetit za šolsko malico ali kosilo, nas je 

zanimalo, koliko učencev ima navado, da od doma v šolo prinašajo hrano (Slika 12). Od 165 

učencev, ki so odgovorili na to vprašanje, jih je večina (87 %) odgovorila, da nimajo te 

navade. Ostali so odgovorili, da v šolo prinesejo hrano, ampak le občasno.  

 

Slika 12: Odgovori učencev na vprašanje, ali imajo navado, da od doma prinašajo prigrizke 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Hrane ne pojem, ker imam prigrizek že od doma

Rad/a bi se znebil/a telesne mase

Hrane, ki je ne pojem, ne poznam

Hrana, ki je ne pojem, izgleda neprivlačno

Hrane, ki jo dobimo za šolsko kosilo ne pojem,
ker takrat še nisem dovolj lačen/na

Sem zelo izbirčen/na

Hrane ne pojem do konca, ker se mi mudi k 
pouku, druženju s prijatelji…

Drugo

Hrane ne pojem, ker je je preveč

Hrana, ki je ne pojem, mi ni všeč

2%

3%

5%

6%

6%

8%

15%

16%

23%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ne Da, prinesem jih
občasno

Da, prinesem jih
vsak dan

87%

13%

0%



23 

Na vprašanje, ali učenci zjutraj zajtrkujejo, je odgovorilo 166 učencev (Slika 13), od tega je 

največ (58 %) učencev odgovorilo, da zajtrkujejo vsak dan, 26 % učencev zajtrkuje občasno, 

ostali pa nikoli.  

 

Slika 13: Odgovori učencev na vprašanje, ali pred odhodom v šolo zajtrkujejo 

 

Na vprašanje o okolju, v katerem učenci malicajo, je bilo možnih več odgovorov (Slika 14). 

Iz rezultatov 165 odgovorov je razvidno, da jih več kot polovica (51 %) meni, da je okolje, v 

katerem malicajo, preglasno, 33 % pa, da je prenatrpano. 32 % učencev je odgovorilo, da se 

jim zdi okolje prijetno. Pod »drugo« je največ (6 %) učencev odgovorilo, da se jim zdi okolje, 

v katerim malicajo, premrzlo. 

 

Slika 14: Odgovori učencev na vprašanje, kakšno se jim zdi okolje, v katerem malicajo 
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Na vprašanje, ali imajo učenci dovolj časa, da dokončajo svoj obrok pri malici, je odgovorilo 

164 učencev (Slika 15). Le 8 (5 %) jih meni, da za dokončanje obroka nimajo dovolj časa, 

ostali trdijo, da je časa vedno ali skoraj vedno dovolj.  

 

Slika 15: Odgovori učencev na vprašanje, ali imajo dovolj časa, da dokončajo obrok pri šolski malici 

 

Na vprašanje, ali imajo učenci dovolj časa, da dokončajo svoj obrok pri šolskem kosilu, je 

odgovorilo 129 učencev (Slika 16). Odgovori so podobni kot pri prejšnjem vprašanju. Le 2 (3 

%) učenca menita, da sploh nimata dovolj časa, da bi pojedla šolsko kosilo do konca, ostali 

menijo, da je časa vedno ali skoraj vedno dovolj.  

 

Slika 16: Odgovori učencev na vprašanje, ali imajo dovolj časa, da dokončajo obrok pri šolskem kosilu 
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Ker nas je zanimalo, kakšna se učencem zdi posamezna hrana, ki jo dobijo za šolsko malico, 

so jo morali oceniti z ocenami od 1 do 5, kjer je vrednost 1 pomenila, da jim hrana sploh ni 

okusna, 5 pa, da se jim zdi zelo okusna (Slika 17). Na vprašanje je odgovorilo 165 učencev. 

Vse vrste hrane, ki sem jih naštela, so dobile višjo oceno od 3,5, v povprečju pa se gibljejo 

okrog 4,0. 

 

Slika 17: Ocena hrane, ki jo učenci dobijo za šolsko malico 
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Podobno smo učence vprašali, kako bi ocenili hrano, ki jo dobijo za šolsko kosilo (Slika 18). 

Tudi tu so z vrednostjo 1 označili hrano, ki jim sploh ni okusna, s 5 pa hrano, ki jim je zelo 

okusna. Na vprašanje je odgovorilo 130 učencev. Tudi tu so rezultati spodbudni, saj vidimo, 

da so vse vrste naštete hrane dobile oceno višjo od 3,5. V povprečju se ocene gibljejo okrog 

4,3. 

 

  

Slika 18: Ocena hrane, ki jo učenci dobijo za šolsko kosilo 
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Učence smo spraševali tudi, katera hrana jim za šolsko malico ne ustreza (Tabela 3). Dobili 

smo 189 odgovorov. Vidimo, da učenci najbolj ne marajo ribjega namaza, sledijo kefir, poli 

salama, burek in sir. Učenci ne marajo tudi mastnih pic, medu ter polnozrnatega kruha in 

raznih salam.  

Tabela 3: Hrana, ki je učenci ne marajo za šolsko malico 

Odgovori učencev Frekvenca Odstotki 

Ribji namaz 23 12 % 

Kefir 22 12 % 

Poli salama 12 6 % 

Burek 10 5 % 

Sir 10 5 % 

Mastne pice 9 5 % 

Med 9 5 % 

Polnozrnati kruh 7 4 % 

Salame 7 4 % 

Hod-dog 6 3 % 

Pršut 6 3 % 

Topljeni sirčki 6 3 % 

Jogurti 5 3 % 

Krof 4 2 % 

Marmelade 4 2 % 

Rogljički brez polnila 4 2 % 

Čokoladni namaz 3 2 % 

Kruh 3 2 % 

Mesni izdelki 3 2 % 

Pašteta 3 2 % 

Sirni namaz 3 2 % 

Šunka 3 2 % 
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Katere hrane ne marajo, smo vprašali tudi učence, ki uživajo šolsko kosilo (Tabela 4). Izmed 

114 odgovorov je razvidno, da med najbolj nezaželeno hrano spadajo kuskus, ribe, polenta in 

jota.  

Tabela 4: Hrana, ki je učenci ne marajo za šolsko kosilo 

Odgovori 

učencev Frekvenca Odstotek 

Kuskus 13 11 % 

Ribe  13 11 % 

Polenta 9 8 % 

Jota 9 8 % 

Meso 7 6 % 

Zelenjavna juha 6 5 % 

Ješprenj 6 5 % 

Mineštra 6 5 % 

Golaž 4 4 % 

Krompir v golažu 3 3 % 

Okisan krompir 3 3 % 

Fižolovka 3 3 % 

Kaneloni 2 2 % 
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Zanimalo nas je, katero hrano bi učenci najraje videli na jedilniku za šolsko malico (Tabela 

5). Odgovorilo je 109 učencev. Največ (17 %) jih je izrazilo željo po kebabu, sledijo 

čokoladne kroglice in koruzni kosmiči. Veliko jih je pri malici in kosilu zadovoljnih s 

ponudbo hrane, tako da niso zahtevali nič.  

Tabela 5: Odgovori učencev na vprašanje, česa bi si želeli za šolsko malico, pa tega ni na 

jedilniku 

Odgovori učencev Frekvenca Odstotek 

Kebab 19 17 % 

Čokoladne kroglice 14 13 % 

Koruzni kosmiči 11 10 % 

Palačinke 9 8 % 

Hamburger 8 7 % 

Več polnjenih rogljičkov 6 6 % 

Jajca 5 5 % 

Čokolešnik 5 5 % 

Več salame 4 4 % 

Sadje 3 3 % 

Pecivo 3 3 % 

Prepečenec 3 3 % 

Vaflji 2 2 % 

Tortilje 2 2 % 

Sendviči 2 2 % 

Čokolada 2 2 % 
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Kakšne želje imajo glede sprememb na jedilniku, smo vprašali tudi učence, ki uživajo šolsko 

kosilo (Tabela 6). Odgovorilo je 71 učencev. Tudi tu lahko vidimo, da ima največ (18 %) 

učencev željo po kebabu, sledijo lignji in palačinke.  

Tabela 6: Odgovori učencev na vprašanje, česa bi si želeli za šolsko kosilo, pa tega ni na 

jedilniku 

Odgovori učencev Frekvenca Odstotek 

Kebab  13 18 % 

Kalamari 9 13 % 

Palačinke 7 10 % 

Hamburger 6 8 % 

Ribe 5 7 % 

Testenine s tunino omako 3 4 % 

Rižev narastek 2 3 % 

Testenine z bolonjsko omako 2 3 % 

Hrenovke v testu 2 3 % 

Ocvrti svaljki 2 3 % 

Slaščice 2 3 % 
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Iz 164 odgovorov na vprašanje, ali se učencem zdi hrana, ki jo dobijo za šolsko malico, 

kakovostna, je razvidno, da večina (98 %) učencev meni, da je hrana vsaj delno kakovostna 

(Slika 19). 

 

Slika 19: Odgovori učencev na vprašanje, ali se jim zdi hrana, ki jo dobijo za šolsko malico, kakovostna 

 

Na vprašanje o kakovosti hrane, ki jo učenci dobijo za šolsko kosilo, je odgovorilo 130 

učencev (Slika 20). Tudi tu le 2 % anketirancev menita, da hrana ni kakovostna, ostali menijo, 

da je hrana za šolsko kosilo vsaj delno kakovostna.  

 

Slika 20: Odgovori učencev na vprašanje, ali se jim zdi hrana, ki jo dobijo za šolsko kosilo, kakovostna 
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Učence smo spraševali, katere hrane bi si želeli več za šolsko malico (Slika 21). Odgovorilo 

jih je 165; izpostavili bomo tri najbolj odstopajoče rezultate. Največ učencev (81 %) se je 

strinjalo, da bi morali za šolsko malico dobiti več sadja, 74 % jih meni, da bi za malico lahko 

večkrat dobili pekovske izdelke, kot so kruh in žemljice, 64 % anketiranih pa ima željo, da bi 

bilo na jedilniku več kosmičev. Pod »drugo« so učenci odgovorili, da bi radi večkrat jedli 

kebab, čokoladni namaz in pice.  

 

Slika 21: Mnenje učencev o tem, katere vrste hrane bi lahko bilo več za šolsko malico 

 

Enako vprašanje smo učencem zastavili glede šolskega kosila (Slika 22). Odgovorilo jih je 

167. Večina (77 %) meni, da bi za šolsko kosilo lahko bilo več riža in testenin, 74 % 

anketirancev bi za kosilo večkrat jedlo krompir. Tudi tu se jih veliko (65 %) strinja, da bi 

lahko dobili več sadja. Pod »drugo« so učenci ponovno največkrat odgovorili, da bi večkrat 

radi jedli kebab.  
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Slika 22: Mnenje učencev o tem, katere vrste hrane bi bilo lahko več za šolsko kosilo 

 

Zanimalo nas se tudi, kateri napitki so učencem najljubši (Slika 23). Možnih je bilo več 

odgovorov. Od 167 anketiranih je največ učencev odgovorilo, da najraje pijejo sok, sledijo 

voda, kakav, čaj, čokoladno mleko, voda z okusom, mleko, bela kava in druge pijače. Pod 

»drugo« so učenci naštevali bezgovec, malinovec in instant napitek. 

 

Slika 23: Najbolj priljubljeni napitki učencev v šoli 
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Cilj ankete je bil izvedeti tudi, kakšno je znanje učencev o zdravi prehrani (Slika 24). Za 

vsako izjavo o prehrani so morali učenci presoditi, ali je pravilna ali napačna. V večini so 

odgovarjali pravilno.  

 

Slika 24: Odgovori učencev na izjave o zdravi prehrani 
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Na vprašanje, ali se učenci zavedajo problematike z zavrženo hrano v tolikšni meri, da bi se v 

ta namen bolj potrudili, da pojedo svoj obrok do konca oziroma da bi si vzeli manjši obrok 

hrane, je največ učencev odgovorilo (94 %) pritrdilno (Slika 25).  

 

Slika 25: Zavedanje učencev, da ima zavržena hrana negativen vpliv na okolje ter posledičen trud, da 

šolski obrok pojedo do konca ali si vzamejo manjši obrok hrane 

 

Odnos do hrane smo preverjali s pomočjo izjav, pri katerih nas je zanimalo, v kolikšni meri se 

bodo učenci z njimi strinjali (Slika 26). Pri vsaki izjavi se je učenec lahko popolnoma strinjal 

in označil vrednost 5 ali se popolnoma ni strinjal ter označil vrednost 1. Pri odgovoru, da je 

učencem pomembno, da se zdravo prehranjujejo, je povprečna vrednost 4,6. Pri ostalih dveh 

odgovorih, da jim hrana veliko pomeni ter da v hrani uživajo, je povprečna vrednost 

odgovorov 4,2. Vidimo torej, da učencem veliko pomeni zdrava prehrana ter da imajo po 

večini do hrane pozitiven odnos.  
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Slika 26: Odnos učencev do hrane 

 

Odnos do hrane smo preverjali tudi z vprašanjem, ali se učenci obmetavajo s hrano pri šolski 

malici ali kosilu (Slika 27). Rezultati so bili pozitivni, saj je večina (98 %) učencev 

odgovorila z nikoli, preostali pa z včasih. Nihče ni odgovoril, da se pogosto obmetava s hrano. 

Odgovarjalo je 166 učencev.  

 

Slika 27: Pogostost obmetavanja s hrano pri šolski malici ali kosilu 
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Učence smo spraševali, ali so imeli kdaj možnost izraziti svoje želje za spremembe pri šolski 

malici in kosilu, saj nas je zanimalo, ali načrtovalka prehrane v načrtovanje jedilnika 

vključuje želje učencev (Slika 28). Od 167 anketiranih jih je največ (70 %) odgovorilo, da še 

niso imeli možnosti izraziti svoje želje za šolsko malico. Od 105 učencev, ki uživajo šolsko 

kosilo, je takih 85 %. Tisti, ki so imeli priložnost izrazili svoje želje, so povedali, da so si 

zaželeli več namazov, polnjenih rogljičkov, gluhih štrukljev, pice, več sadja, nesladkanega in 

sladkanega čaja ter več zdrave hrane. Učenci, ki so si zaželeli več sladkanega čaja, sadja, pice 

ter zdrave hrane pravijo, da njihova želja ni bila izpolnjena.  

 

Slika 28: Možnost izražanja svojih želja glede hrane za šolsko malico in kosilo 
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4.2 POVZETEK INTERVJUJA Z NAČRTOVALKO PREHRANE IN VODJO 

ŠOLSKE KUHINJE 

 

Za ustrezno organizacijo prehrane ter raznoliko ponudbo hrane na Osnovni šoli Draga Bajca 

Vipava skrbita načrtovalka prehrane in vodja kuhinje. Načrtovalka prehrane se večkrat obrne 

po nasvet k vodji kuhinje, saj ji ta, zaradi večletnih izkušenj z delom v šolski kuhinji, poda 

mnenja o tem, katere vrste hrane je dobro vključevati na jedilnik in katere ne. Živimo v času, 

ko je zdrava prehrana vedno bolj pomembna. Vsakodnevno usklajevanje jedilnikov, 

konstantno dogovarjanje in sodelovanje je zato pomembno za uspešno vključevanje zdrave 

hrane na jedilnik ter za doseganje, da jo po končanem obroku na krožnikih ostane čim manj.  

Vodja kuhinje namreč poudarja, kako dvolični so lahko starši in učenci. Čeprav si želijo bolj 

zdravih jedilnikov, učenci zdrave hrane ne pojedo do konca in tako so ogromne količine 

zavržene. Starši doma z vzgojo ne poskrbijo za otrokovo kulturo prehranjevanja, ne kuhajo 

zdravih obrokov in jih ne navajajo na zdravo prehrano. Tako je učenec v šoli prvič 

izpostavljen določeni hrani, ki je v veliki večini ne bo pojedel. Učenci so prav iz teh razlogov 

zelo izbirčni, hrane ne cenijo in se ne zavedajo, da je lakota v današnjem svetu zelo velik 

problem. Ker z njo nimajo izkušenj, se ne morejo poistovetiti z lačnimi in videti, kako 

pomembna je hrana ter to, da se je ne meče v smeti. Se pa po mnenju načrtovalke prehrane 

dobro zavedajo problematike zavržene hrane ter njenih negativnih vplivih na okolje, saj jih z 

učiteljico gospodinjstva redno ozaveščata o sprotnih podatkih. Problem je, ker jih to po 

mnenju načrtovalke prehrane ne zanima dovolj, da bi glede tega kaj konkretnega ukrenili ali 

se potrudili dokončati svoj obrok. To se pozna pri tem, da jih je med hranjenjem potrebno 

konstantno opominjati, naj se lepo obnašajo in med jedjo sedijo.  

Kot že omenjeno, se na šoli daje velik poudarek na kulturo prehranjevanja. Ker v avli ni 

dovolj prostora za vse učence, je dogovorjeno, da razredna stopnja malica v razredih, 

predmetna pa v avli. Tako razredne učiteljice nadzorujejo umivanje rok pred in po jedi, 

razdeljevanje malice in pospravljanje. Nekatere ostanejo v razredu cel odmor, da zagotovijo 

ustrezno disciplino in omogočijo mirno prehranjevanje, saj bi bilo v nasprotnem primeru  vse 

razpuščeno. Medtem so starejši učenci v avli pod nadzorom dežurnega učitelja. Tudi pri 

kulturnem prehranjevanju imata načrtovalka prehrane in učiteljica gospodinjstva veliko vlogo, 

saj učence navajata na raznoliko prehrano, da so pri obrokih manj izbirčni, jih učita 

razdeljevanja hrane in opravil po končani malici, kjer je velik poudarek na ločevanju 

odpadkov ter da so pozorni na čiste kose kruha, ki ostanejo za popoldanski čas oziroma za 
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učence, ki se vozijo domov z avtobusom in jim takrat kos kruha pride prav. A ne glede na ves 

trud problem zavržene hrana še vedno obstaja in sogovornici sta mnenja, da je navajanje 

učenca na raznoliko in zdravo prehrano najpomembnejši dejavnik, s katerim je potrebno 

pričeti doma. Tudi večina staršev, ki občasno izrazijo željo po bolj zdravemu jedilniku, se ne 

zaveda, da morajo na zdravo hrano svojega otroka najprej privaditi doma. To pomeni, da 

starši otrokom skuhajo lečo, brokoli, proseno kašo itd. To pa se, kot kažejo rezultati izvedene 

ankete s strani načrtovalke prehrane, ne dogaja pogosto. Učence je namreč vprašala, koliko in 

kaj kuhajo, ko pridejo iz šole. Rezultati so zaskrbljujoči, saj je velika večina učencev 

odgovorila, da je njihov edini topli obrok kosilo v šoli.  

Poleg vzgoje v višjih razredih nastopi tudi problem pubertete. Načrtovalka prehrane je 

mnenja, da se nekaterim učencem ne da niti jesti več. Z vodjo kuhinje ugotavljata tudi, da ko 

učenci pridejo iz nižjih razredov v višje, razvijejo svoje »muhe«, kot na primer, da ne marajo 

več zelenjavnih juh ali druge hrane, ki so jo v nižjih razredih pojedli brez problema. Učenci 

torej postanejo izbirčni. Velik vpliv na to imajo tudi sošolci. Če bo eden od učencev razvil 

neko »muho«, bo šlo po njegovih stopinjah še vsaj nekaj sošolcev okoli njega.  

Problem zavržene hrane pa naj ne bi bil v pomanjkanju časa za dokončanje malice ali kosila. 

Malica namreč traja 20 minut, kar je po mnenju načrtovalke prehrane dovolj. Do problema 

pride, ker si učenci časa za malico preprosto ne vzamejo. Velikokrat je opaziti, da ko eden od 

učencev vstane, vstanejo in prenehajo jesti tudi ostali, čeprav svojega obroka niso pojedli do 

konca. V posameznem razredu sta mogoče eden ali dva učenca, ki si dejansko vzameta čas, da 

pojesta malico do konca.  

Količine zavržene hrane so stalne, a variirajo med posameznimi dnevi, letnimi časi ter razredi. 

Do velikih težav z zavrženo hrano pride predvsem med športnimi dnevi in v času viroz. 

Učenci, ki gredo na daljše športne dneve in pridejo nazaj v šolo na primer ob 17. uri, običajno 

ne bodo jedli kosila. Eden od razlogov je ta, da se jim mudi domov, drugi pa, ker pridejo siti 

zaradi sendvičev in vsega, kar imajo s seboj v nahrbtnikih. To je ponavadi nezdrava hrana. Če 

je teh učencev 20, se običajno vsi pozabijo odjaviti, šoli pa ostane 20 kosil. Podobno se zgodi 

v obdobju viroz, saj starši ne odpovejo obrokov. Več hrane naj bi učenci puščali na krožnikih 

tudi v testnem obdobju, ko zaradi stresa pojedo manj. Najboljša situacija je na razredni 

stopnji, kjer učenci jedo v miru, si za to vzamejo cel odmor, pomagajo jim tudi učiteljice in 

tako pojedo več. Prav tako je tudi v vrtcu. Jedilnik je potrebno prilagajati tudi glede na letni 

čas. Če je topel dan, učenci zimski jedilnik težje pojedo. Na topel dan mora biti hrana 
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osvežujoča, kar je spomladi težko načrtovati, zaradi nepredvidljivega vremena. Poleti se 

opusti joto, cmoke z marmelado, štruklje, prav pa pride testeninska solata. 

Da so pripravljene količine hrane v skladu s številom učencev, se na šoli vodi evidenco prijav 

in odjav od malic ter kosil. Pred vstopom v jedilnico je knjiga, kjer se učenec lahko prijavi ali 

odjavi od kosila do devete ure zjutraj. Enak postopek poteka za malico, le da se je od nje 

potrebno odjaviti v tajništvu in to ponavadi storijo starši in ne učenci. Če pri odjavi od malic 

pride do večjih odstopanj, tajnica sporoči novo število učencev vodstvu kuhinje. Hrano se 

potem naroča prek javnih naročil ter od lokalnih dobaviteljev, glede na število prijavljenih 

otrok. Če se h kosilu naknadno vpiše več otrok, se naredi večjo količino hrane. Problem se 

pojavi, ker se največ odjav od malic ali kosila zgodi isti dan, hrana pa je že naročena in tako 

odjava ne pomeni praktično nič. Vodja kuhinje je z načrtovalko že opazila, da se veliki večini 

staršev odsotnih učencev zdi škoda časa in energije opraviti telefonski klic za odjavo od 

šolskega obroka. Menita, da se pri odjavi obroka pojavi vprašanje, ali bo otrok čez 2, 3 dni še 

bolan. Tako starš ne ve, za koliko dni odpovedati malico ali kosilo in je na koncu sploh ne.  

Da je jedilnik čim bolj približan željam učencem, v določeni meri vključujejo tudi njihova 

mnenja, do katerih pridejo z izvajanjem raznih anket o hrani. A ker je učencev veliko, je tudi 

veliko želja. Tako se je skozi leta ustvarila neka stalna različica jedilnika, ki ga spreminjajo le 

v manjši meri. O željah lahko učenci poročajo pri šolski skupnosti, nato pa jih svetovalna 

delavka posreduje načrtovalki prehrane. Vse želje pregledajo, vendar se realno odločijo, kaj 

upoštevati in kaj ne. 

Na osnovni šoli zdravi prehrani namenijo kar nekaj poudarka. Da je jedilnik obogaten z 

dodatno ponudbo sadja, so vključeni v Shemo šolskega sadja, ki jo izvajajo vsako sredo, ko 

nudijo jabolka lokalnih dobaviteljev. Če se jabolka ne porabijo v prvem dnevu, se jih pusti 

učencem do konca tedna, dokler ne poidejo. Da učenci ne zaužijejo preveč sladkega na enkrat, 

pazijo s kombinacijo vode namesto soka pri slaščicah, veliko izdelkov je bio, zelenjava je 

lokalna. Želja je vključevati še veliko več bio hrane, a so velike omejitve cene. Če bi bilo vse 

bio, bi se namreč cena kosil zvišala. 

Kot smo že navedli, se količine zavržene hrane  ne spreminjajo drastično. Vodja kuhinje nam 

pove, da je za kosilo zavržene približno 20–25 l, za malico pa okoli 3–5 l. Količine so odvisne 

od vrste hrane, kruha (črn, s semeni, bel), ki jo tisti dan postrežejo, ter od razpoloženja otrok. 

Med zavrženo hrano se največkrat znajdejo olupki čebule, krompirja in druge zelenjave, 

ostanki malice, kjer je največkrat zavržen kruh in pomije pri kosilu, ki jih največkrat 
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sestavljajo ostanki zelenjave in sadja. Največ zavržene hrane je pri lupljenju in predpripravi 

hrane, kjer v smeteh pristanejo olupki in na primer slab radič, solata, ki ostane po čiščenju. 

Veliko zavržene hrane je tudi po končanem kosilu. V posebnih zabojih jo odpelje Biotera. 

Vso hrano se namreč, preden se jo zavrže, reciklira. Stroški odvoza organskih odpadkov tako 

stanejo šolo okrog 100 € na mesec, odvisni pa so od števila odpeljanih sodov z organskimi 

odpadki. En sod šteje 50 l, odvoz enega soda pa stane 7,1 €.  

Da učenci čim manj hrane pustijo na krožnikih, jim največkrat pripravljajo hrano, ki jo imajo 

najraje in jo največ pojedo. To so testenine, pice, ocvrto meso, mineštre, krompir in riž. Pri 

malici so največkrat zavrženi navadni jogurt, burek, kupljena pica, kruh s semeni in črn kruh. 

Manj pice pristane med zavrženo hrano, če jo pripravijo sami. Otroci jo imajo namreč raje, 

ker je manj mastna. Pri kosilu največkrat ostanejo zelenjavne juhe, krompir v oblicah, 

pečenke, radič ter priloge oziroma zelenjavne prikuhe, npr. dušene bučke.  

Da bi bile količine zavržene hrane čim manjše, so sprejeli določene ukrepe. Hrane, ki se jo je 

v preteklosti veliko puščalo in metalo proč, se ne kuha več. Na jedilnikih se ne definira več 

juh, ampak napišejo samo »zelenjavna juha« namesto ohrovtova, brokolijeva, cvetačna … 

Opazili so namreč, da se od kosila, kjer na primer piše ohrovtova juha, odjavi veliko več 

učencev kot v primeru, če piše zelenjavna juha. Količina hrane se usklajuje tudi med samim 

kuhanjem, in sicer glede na sprotno porabo. Tako lahko kuhajo manjše količine in če med 

strežbo vidijo, da bo česa zmanjkalo, se poveča količino na primer njokov, ocvrtega krompirja 

itd. Načrtovalka prehrane doda, da ves čas spreminjajo in gledajo nove izdelke ter količinsko 

zmanjšujejo naročila, da ostaja čim manj. Problem se pojavi pri dobaviteljih, ker potrošnike, v 

tem primeru šolo, »silijo« k naročanju večjih količin hrane. Ponudijo na primer samo 10 dag 

žemljico, to pa je količinsko za predšolske učence preveliko. Zanje naročajo 7 dag težko 

žemljico, kar je potrebno posebej poudariti pri naročanju. Torej ni v stalni izbiri in zgodi se, 

da se manjše žemljice včasih pozabi posebej naročiti. V takih primerih v smeteh pristane 

večja količina kruha. 

Otroci imajo možnost dodatka pri kosilu in, če imajo srečo, tudi pri malici, kjer postrežejo z 

dodatnim kruhom ali ne-zaužito malico. Malico, ki ostane, dežurni namreč prinesejo iz 

razredov. To hrano se preloži na pladenj in jo lahko vzame, kdor jo želi. So pa z malico 

omejeni, saj je na enega učenca naročena na primer ena žemljica in en jogurt. Za kosila otroci 

dobijo hrane ter dodatka praktično toliko, kolikor in kolikokrat si zaželijo. Če učenec želi 

večjo ali manjšo količino določene hrane na krožniku, mu jo prilagajajo. Največkrat želijo več 
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ocvrtega krompirja, testenin, mesa, ocvrtega mesa, pice. Kdor želi manjšo porcijo, dobi manj, 

tisti ki želi dodatek, pa si ga lahko vzame potem, ko je pojedel prvo porcijo. Tako se lažje 

izognejo zavrženi hrani ter se resnično prilagajajo željam in potrebam učencev.  
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5 RAZPRAVA  

 

V raziskavi sem si zadala raziskovalne cilje, na osnovi katerih sem v nadaljevanju pripravila 

vprašanja za spletni anketni vprašalnik. Vprašalnik so izpolnili učenci 6., 7., 8. in 9. razreda 

osnovne šole. Da bi lahko ugotovila, zakaj prihaja do zavržene hrane na šoli, sem si zadala cilj 

ugotoviti, kakšno je mnenje učencev o kakovosti in raznolikosti šolske malice in kosila ter 

organiziranosti prehranjevanja v šoli. Opravila sem tudi intervju z načrtovalko prehrane in 

vodjo kuhinje na šoli z namenom, da bi dobila boljši vpogled v količine in vrsto zavržene 

hrane ter njun pogled na prehranske navade učencev, ki vplivajo na količino zavržene hrane. 

Po mnenju učencev je hrana, ki jo dobijo za šolsko malico, okusna ali zelo okusna. Le trije 

učenci so odgovorili, da se jim hrana zdi neokusna. Ti so tudi odgovorili, da malice ne pojejo 

do konca, ker so zelo izbirčni. Enako vprašanje sem zastavila učencem, ki uživajo šolsko 

kosilo. Iz rezultatov lahko razberemo, da je hrana, postrežena za šolsko kosilo, učencem zelo 

všeč, saj skoraj vsi menijo, da je hrana okusna ali zelo okusna. Iz tega lahko sklenemo, da 

primarni razlog za zavrženo hrano v šoli zagotovo ni v neokusni hrani.  

S tem povezana je tudi kakovost hrane. Iz rezultatov ankete med učenci je razvidno, da se 

veliki večini zdi hrana, ki jo dobijo za šolsko malico in kosilo, delno ali v celoti kakovostna. 

V Slovenski raziskavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na dvajsetih različnih 

šolah ugotavljajo, da se organizatorji šolske prehrane v Sloveniji dobro zavedajo pomena 

oskrbe učencev s kakovostno hrano iz lokalnega okolja ter da v okviru zmožnosti to načelo 

tudi uresničujejo (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2014). To lahko 

razberemo tudi iz intervjuja, kjer nam načrtovalka prehrane pove, da se čim več sadja in 

zelenjave naroča od lokalnih dobaviteljev ter da za Shemo šolskega sadja sprejemajo jabolka 

le od dobaviteljev iz Vipavske doline.  

K popolni organizaciji šolske malice in kosila spada tudi primerno urejeno okolje za zaužitje 

obroka. Okolje, v katerem malicajo anketirani učenci, je bilo med drugim označeno tudi kot 

preglasno in prenatrpano. Jedilnice so pomemben del poteka pouka, saj imajo učenci tam 

priložnost uživati v obroku ter druženju s svojimi prijatelji in sošolci. Da šole dosežejo 

prijetno atmosfero jedilnic, morajo ustvariti pozitivno okolje, nuditi odmor pred kosilom, 

spoštovati pomen družbene klime, ki vključuje učence različnih sposobnosti in potreb, ter 

spodbujati prehransko filozofijo, ki vključuje zdrave prehranjevalne navade (Every Moment 
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Counts, 2014). Iz pogovora z načrtovalko prehrane in vodjo kuhinje sem ugotovila, da se za 

prijetno ter kulturno vzdušje v jedilnicah ter razredih zelo trudijo. Zaradi prostorske stiske 

razredna stopnja malica v razredih, predmetna pa v avli. Učiteljice razredne stopnje tudi cel 

odmor ostanejo v razredu, kjer spodbujajo učence, da pojedo obrok do konca ter da zagotovijo 

ustrezno disciplino in mirno prehranjevanje. Starejši učenci v jedilnicah so pod nadzorom 

dežurnega učitelja, ki se prav tako trudi za prijetno klimo prehranjevanja.  

Kot drugi cilj sem si zadala izvedeti, katera vrsta hrane je učenem najbolj in katera najmanj 

všeč. Učencem sem podala vprašanje, v katerem so ocenili hrano, ki jo dobijo za šolsko 

malico in kosilo. Posamezne vrste hrane so ocenjevali z vrednostmi od 1 do 5, pri čemer je 

vrednost 1 pomenila, da jim hrana sploh ni okusna, 5 pa, da jim je zelo okusna. Iz rezultatov 

na vprašanje o hrani, ki jo dobijo za šolsko malico, je razvidno, da so učencem najbolj všeč 

pekovski izdelki, med katere prištevamo kruh in žemljice. Sledijo mleko in mlečni izdelki, 

sadje in zelenjava, nazadnje pa sendviči, slaščice, kot so rogljički, krofi ter rulade, in mlečni 

namazi. Najnižje ocene so dosegli pica, čokoladni namaz, med, marmelada in salame. Za 

šolsko kosilo so učenci z najvišjo vrednostjo ocenili riž, testenine in sadje, zelenjavne 

prikuhe, solate, hitro hrano in slaščice, sledita krompir in meso, z najnižjimi vrednostmi pa so 

ocenili ribe, pico in juhe. Na podlagi danih rezultatov lahko sklepamo, da neokusnost hrane za 

šolsko malico in kosilo ni glaven razlog zavržene hrane, saj so bile vse vrste hrane označene z 

vrednostmi nad 3,5.  

Iz odgovorov učencev vidimo, da sadje in zelenjavo radi jedo tako za šolsko malico kot za 

kosilo, a temu ne pritrjujejo v celoti rezultati pogovora z načrtovalko prehrane in vodjo 

kuhinje. Kot najbolj zavrženo hrano po šolski malici sta navedli kruh, pri kosilu pa zelenjavo 

in sadje. Po ostankih sodeč sklepata, da imajo učenci najraje v šoli pripravljeno pico, 

testenine, ocvrto meso, mineštre, krompir in riž. Sadje in zelenjava kot zavržena hrana 

predstavljata resen problem tudi v ameriških državah, saj se je od leta 2012, ko je ameriško 

ministrstvo za kmetijstvo podalo zahtevo, naj bo učencem v šolah nudeno več sadja in 

zelenjave, njihova zavrženost po raziskavah povečala za 56 %. Kljub temu, da učenci na 

začetku obroka vzamejo sadje in zelenjavo, ju velika večina ne poje do konca in pristaneta 

med zavrženo hrano. Med zavrženo hrano je največ solat, zelenjave in sadja (Welch, 2015; 

End food waste now, 2013).  

Po rezultatih raziskave o odporu do živil med slovenskimi osnovnošolci lahko vidimo, da  

živila odklanjajo največkrat zaradi senzoričnih lastnosti, kot sta okus in vonj. Na sprejemanje 
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in odklanjanje določenih vrst živil imajo vpliv tudi zunanji dejavniki, med katerimi so 

najmočnejše prehranske navade v družini. Rezultati raziskave so pokazali tudi, da se 

izbirčnost pogosteje pojavlja pri dekletih kot pri fantih ter da devetošolci bolj odklanjajo 

živila živalskega izvora, predvsem notranjih organov, kot šestošolci (Grajžl, Koch, 

Kostanjevec, Polak, Torkar, 2009).  

Z namenom, da izvem, katere hrane učenci ne marajo ter katere si želijo več za šolsko malico 

in kosilo, sem jim o tem podala odprto vprašanje. Pri vprašanju, katere hrane ne marajo za 

šolsko malico, najbolj izstopata ribji namaz in kefir, sledijo poli salama, burek, sir, mastne 

pice, med, polnozrnati kruh in salame. Pri kosilu sta se na prvo mesto povzpela kuskus in ribe, 

sledijo polenta, jota, meso, zelenjavne juhe, ješprenj in mineštre. Zelenjavne juhe in mineštre 

so pomemben del prehrane učencev, saj z njimi povečajo vnos potrebnih vitaminov in 

mineralov. So pomemben vir antioksidativnih snovi v prehrani, karotenoidov, flavonoidov, 

vlaknin, fitoestrogenov ter vitaminov, mineralov, sadnih kislin in encimov. Zelenjava je tudi 

osnovni vir beljakovin rastlinskega izvora; največ jih dobimo v stročnicah (Pavlin, 2015). 

Zato je pomembno, da dobimo način, kako tovrstne zelenjavne jedi učencem čim bolj 

približati. Raziskave so pokazale, da kjer je zelenjavna jed kombinirana z manj priljubljeno 

hrano, učenci pojedo štirikrat več zelenjave kot v primeru, da je zelenjavna jed kombinirana z 

zelo priljubljeno jedjo. Ker s tako majhnimi spremembami lahko pridemo do pozitivnih 

rezultatov, je pomembno, da se šole takšnih ukrepih zavedajo (Ferdman, 2015). Iz odgovorov 

na vprašanje, katere jedi bi si učenci želeli uvrstiti na jedilnik, vidimo, da največ učencev, ki 

uživajo šolsko malico in kosilo, na jedilnik želi uvrstiti kebab. Pri šolski malici si najbolj 

želijo tudi čokoladnih kroglic, koruznih kosmičev, palačink, hamburgerjev in polnjenih 

rogljičkov. Za šolsko kosilo poleg kebaba želijo učenci na jedilnik uvrstiti tudi lignje, 

palačinke in hamburger. Da sem izvedela, katere že obstoječe hrane bi si učenci želeli več na 

jedilniku, sem jim postavila vprašanje, v katerem sem navedla posamezne vrste hrane. Učenci 

so morali navesti, ali se s tem, da bi bilo določene vrste hrane na jedilniku več, strinjajo ali ne. 

Pri odgovorih za šolsko malico bom izpostavila tri rezultate, ki so najbolj odstopali. Največ 

učencev se je strinjalo, da bi morali za šolsko malico dobiti več sadja. Veliko učencev je tudi 

mnenja, da bi za malico lahko večkrat dobili pekovske izdelke, kot so kruh in žemljice, ter več 

kosmičev. Enako vprašanje sem zastavila tudi učencem, ki jedo šolsko kosilo. Največ učencev 

meni, da bi bilo za šolsko kosilo lahko več riža, testenin in krompirja. Tudi tu se jih precejšen 

del strinja, da bi pri obroku lahko dobili več sadja. Z namenom, da bi tega učenci zaužili čim 

več, je šola vključena v Shemo šolskega sadja. Kot sta nam povedali načrtovalka prehrane in 
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vodja kuhinje v intervjuju, ta poteka enkrat tedensko, največkrat ob sredah, ko učencem 

ponudijo jabolka lokalnih dobaviteljev. EU Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep EU 

kmetijske politike, ki učencem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo, poleg tega pa 

vključuje še razne izobraževalne dejavnosti o pomembnosti vključevanja sadja in zelenjave v 

prehrano in s tem spodbuja zdrave prehranske navade pri mladih. Vključenih je 25 

sodelujočih držav članic EU, v katerih je približno 8 milijonov otrok v 54.000 šolah (Shema 

šolskega sadja in zelenjave, 2013). 

Da sem izvedela, ali se učencem zdi, da pojedo ustrezno količino hrane pri šolski malici in 

kosilu, sem jih vprašala, ali so zadovoljni s količino hrane pri posameznem obroku. 

Dopoldanska malica naj bi predstavljala 10–15 % celotnega energijskega vnosa, kosilo pa 35–

40 %. Dečki, stari od 10 do 14 let naj bi dnevno skupaj zaužili od 2450 do 2800 kcal, deklice 

enake starosti pa od 2150 do 2400kcal (Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič, Čampa, 2005). 

Iz rezultatov na vprašanje o šolski malici je razvidno, da je večina učencev zadovoljna s 

količino hrane, saj menijo, da je hrane ravno dovolj. Ugotovila sem, da je izmed 30 učencev, 

ki menijo, da je hrane za šolsko malico premalo, 17 takih, ki zajtrkujejo le občasno ali nikoli. 

To je lahko razlog, da so v šoli v času malice bolj lačni od sošolcev, ki zjutraj redno 

zajtrkujejo. Da je hrane preveč, meni 8 (5 %) učencev, od tega jih 6 redno ali občasno 

zajtrkuje, 2 pa nikoli. Enako vprašanje sem zastavila učencem, ki uživajo šolsko kosilo in tudi 

tam jih največ meni, da je hrane ravno dovolj. Iz rezultatov na vprašanje, zakaj učenci ne 

pojedo šolske malice in kosila do konca, vidimo, da jih 31 (19 %) meni, da je hrane za šolsko 

malico preveč. Ugotovila sem, da jih od tega 14 malica vsak dan, 9 pa občasno, kar bi lahko 

pomenilo, da je večina učencev, ki meni, da je hrane za šolsko malico preveč, v času šolske 

malice še sita od zajtrka. Da je razlog za ne-zaužito kosilo prevelika količina hrane, meni 28 

(23 %) učencev.  

V intervjuju nam vodja kuhinje pove, da so na njihovo željo učenci velikokrat deležni dodatne 

hrane, sploh pri kosilu. Če učenci želijo dodatkov, jih dobijo, praktično kolikor in kolikokrat 

si zaželijo. Tudi velikost porcije hrane je prilagojena željam in potrebam učencev. Sklepamo 

torej lahko, da so prevelike količine hrane za šolsko malico in kosilo bolj odvisne od dneva ter 

razpoloženja učencev in se na krožniku ne pojavljajo pogosto, zato niso problematika 

zavržene hrane. 

Zanimalo me je tudi, ali imajo učenci dovolj časa, da dokončajo svoj šolski obrok in ali se jim 

zdita ura malicanja ter kosila primerni. Šolska malica na osnovni šoli v Vipavi traja 20 minut, 
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kar naj bi bilo po priporočilih dovolj. Šolsko kosilo traja 25 minut, kar je 5 minut manj od 

priporočil (Osnovna šola Draga Bajca Vipava, b. d.; Wanjek, 2015). Priporočeno je, da imajo 

učenci za šolsko malico najmanj 15 minut, za uživanje šolskega kosila pa naj bi bilo učencem 

na voljo vsaj 30 minut. Med posameznimi obroki naj bi bili vsaj 2 uri premora in uživanje 

posameznih obrokov naj bi potekalo po ustaljenem časovnem vzorcu (Blenkuš, Pograjc, 

Gregorič, Adamič, Čampa, 2005). Iz intervjuja izvemo, da imajo po mnenju načrtovalke 

prehrane učenci časa za malicanje in uživanja šolskega kosila dovolj, ampak si tega ne 

vzamejo ter odmor raje izkoristijo za druge dejavnosti. Da nimajo vsi učenci vedno dovolj 

časa za dokončanje šolskega obroka, je razvidno iz odgovorov na zastavljeno vprašanje. Pri 

obeh obrokih je približno polovica učencev odgovorila, da je včasih časa dovolj, včasih pa ne. 

Skoraj polovica učencev se strinja, da je časa dovolj tako za šolsko malico kot za kosilo, le 

majhen delež učencev je mnenja, da je časa za šolsko malico in kosilo premalo. Iz odgovorov 

na vprašanje, zakaj učenci ne pojedo svoje malice do konca, lahko razberemo, da je razlog 

tudi premalo časa, saj je kar nekaj učencev izbralo odgovor, da ne dokončajo malice ali 

kosila, ker se jim mudi k pouku ali druženju s prijatelji. Zakaj je pomembno, da imajo učenci 

dovolj časa za šolski obrok, je razvidno iz rezultatov raziskav. Raziskovalci so zajeli več kot 

1000 učencev osnovnih šol in ugotovili, da so učenci z manj kot 20 minutami dejanskega 

sedenja pri mizi za šolsko kosilo zaužili 13 % manj predjedi, 10 % manj mleka in 12 % manj 

polnozrnatih izdelkov in zelenjave v primerjavi z učenci, ki so imeli vsaj 25 minut časa za 

mizo. Učenci, ki so imeli manj časa za uživanje šolskega kosila, so tudi v manjši meri izbirali 

zdravo hrano s krožnika (Wanjek, 2015). Tudi raziskava harvardske šole za javno zdravje iz 

leta 2014 je pokazala, da učenci pojedo več sadja in zelenjave, če imajo za obrok vsaj 25 

minut časa (Welch, A. 2015; Live Science, 2015). Zato je pomembno, da se čas, namenjen za 

šolski obrok, prilagaja potrebam učencev in upošteva, da ga ne želijo izrabiti samo za 

prehranjevanje, ampak tudi za druge dejavnosti.  

Šolska malica na osnovni šoli v Vipavi poteka v drugem odmoru med 9.35 in 9.55, šolsko 

kosilo pa v petem odmoru, med 12.20 in 12.45. Iz odgovorov učencev lahko razberemo, da 

ura zaužitja obroka ne predstavlja glavnega razloga, da ne bi dokončali šolske malice ali 

kosila, saj jih velika večina meni, da je ura obroka primerna, ker so do takrat ravno dovolj 

lačni. Ko primerjamo odgovore 14 učencev, ki se ne strinjajo z uro malice ter menijo, da bi 

morala biti kasneje, saj takrat še niso dovolj lačni, z odgovori na vprašanje, ali zajtrkujejo, 

vidimo, da 8 učencev zjutraj vsak dan zajtrkuje in trije občasno. Sklepamo torej lahko, da 

zajtrk vpliva na potrebe učencev po malici v šoli. Ker je zajtrk najpomembnejši obrok dneva, 
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saj prispeva k zmanjševanju indeksa telesne mase, boljšim miselnim funkcijam ter manjšemu 

pojavu kroničnih bolezni, je pomembno, da so o tem poučeni tudi učenci ter da se zajtrka 

poslužujejo v čim večjem številu. V ta namen poteka tudi projekt »Tradicionalni slovenski 

zajtrk«, katerega namen je poučiti šolarje ter širšo javnost o pomembnosti zajtrka. Ozavešča 

se tudi o prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora ter pomenu kmetijske 

dejavnosti in čebelarstva. Tako je šola še korak bližje k usmeritvi odraščajočega otroka k 

zdravemu prehranjevanju (Dovnjak, 2011-2014). Po raziskavah naj bi zajtrk tudi izboljšal 

spomin in koncentracijo, ocene učencev ter pomagal pri vzdrževanju telesne mase (Alberta 

health services, b.d.; Elle, P., b. d.).  

Da bi izvedela, zakaj hrana po šolskem obroku ostaja na krožnikih, sem učencem zastavila 

vprašanje, kateri so razlogi, da svoje malice ali kosila ne pojedo do konca. Tako pri malici kot 

pri kosilu so kot glaven razlog navedli, da hrane ne pojedo, ker jim ni všeč. Tudi vodja 

kuhinje pove, da so morali na ta račun iz jedilnika odstraniti kar nekaj jedi ter sprejeti 

določene ukrepe. Največkrat pripravljajo hrano, ki jo imajo učenci najraje. To so testenine, 

pice, ocvrto meso, mineštre, krompir in riž. Po količini zavržene hrane sklepa, da so učencem 

najmanj všeč navadni jogurt, burek, kupljena pica, kruh s semeni in črn kruh. Manj pice 

pristane med zavrženo hrano, če jo pripravijo sami, saj jo imajo otroci raje, ker je manj 

mastna. Pri kosilu največkrat ostanejo zelenjavne juhe, krompir v oblicah, pečenke, radič ter 

priloge oziroma zelenjavne prikuhe. Na drugo mesto so učenci postavili razlog, da je hrane na 

krožniku preveč, zato je ne morejo pojesti do konca, čeprav se po zagotovilih vodje kuhinje 

kuharice trudijo prilagajati porcije za šolsko kosilo glede na želje in potrebe učencev. Sledi še 

razlog, da hrane ne pojedo do konca, ker se jim mudi k pouku ali druženju s prijatelji, iz česar 

lahko sklepamo, da imajo premalo časa za obrok ter da so preveč izbirčni. Po mnenju vodje 

kuhinje je to eden pomembnejših razlogov, ki ga je najprej potrebno odpraviti doma s 

primerno vzgojo o raznovrstnem prehranjevanju. 

Ker sem menila, da je eden od razlogov zavržene hrane tudi prinašanje prigrizkov od doma in 

posledična sitost pri obroku, sem učence vprašala tudi o tem. Moja hipoteza je bila zavržena, 

saj je kar 87 % učencev odgovorilo, da prigrizkov nikoli ne nosijo v šolo, 13 % pa, da jih 

prinesejo, a le občasno. 

Izvedeti sem želela tudi, kakšne so količine in vrste zavržene hrane ter kakšna je njena 

nadaljnjo pot. Kot je povedala vodja kuhinje, se količine zavržene hrane ne spreminjajo 

drastično; so stalne, a variirajo med posameznimi dnevi, letnimi časi ter razredi. Do velikih 
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težav z zavrženo hrano pride predvsem, ko potekajo športni dnevi in v času viroz. Pove nam, 

da je za kosilo zavržene približno 20–25 l, za malico pa okoli 3–5 l hrane. Količine so odvisne 

od vrste hrane, vrste kruha ter od razpoloženja otrok. Med zavrženo hrano se največkrat 

znajdejo olupki čebule, krompirja in druge zelenjave, ostanki malice, kjer je največkrat 

zavržen kruh in pomije pri kosilu, ki jih največkrat sestavljajo ostanki zelenjave in sadja. 

Največ zavržene hrane je pri lupljenju in predpripravi hrane, kjer v smeteh pristanejo olupki 

in odrezki zelenjave. Veliko zavržene hrane je tudi po končanem kosilu. V posebnih zabojih 

jo odpelje podjetje Biotera, saj se vso hrano, preden se jo zavrže, reciklira. Zbrana zavržena 

hrana je nato pravilno obdelana. 

Ker je izobraževanje o hrani, zavrženi hrani in njenemu vplivu na okolje pomembno, me je 

zanimalo, kako so prehranske in okoljske vsebine vključene v pouk. Pregledala sem učne 

načrte naravoslovja, biologije in gospodinjstva, ki vključujejo 5. do 9. razred, in prišla do 

naslednjih ugotovitev. Učenci v 6. razredu pri naravoslovju spoznavajo, kako lahko z 

ustreznim ravnanjem prispevajo k varovanju okolja in se ob tem zavedajo pomembnega 

vpliva vsakega posameznika na okolje. Pri sklopu gospodarjenja z odpadki se naučijo, kako 

ravnati z odpadki iz gospodinjstva, ki so okolju in zdravju škodljivi, ter pomena ločenega 

zbiranja in procesiranja odpadkov. V 7. razredu učenci spoznavajo vplive in posledice 

gnojenja ter uporabe pesticidov v kmetijstvu na onesnaževanje podtalnice. Razumejo, da 

biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in biosfere nasploh, s 

sonaravno rabo krajine in s trajnostnim razvojem. Soočijo se z glavnimi vzroki onesnaževanja 

(površinskih voda, podtalnice, zraka in prsti), ključnimi onesnaževalci, posledicami njihovega 

delovanja na organizme in okolje ter načini in ukrepi za zmanjševanje in preprečevanje 

onesnaževanja. Spoznajo tudi vzroke za povečanje emisij plinov (ogljikov dioksid, metan, 

dušikovi oksidi) in s tem povezanim prekomernim segrevanjem ozračja (povečan učinek tople 

grede), ki se odraža na spreminjanju podnebja ter kopenskih in vodnih ekosistemih 

(Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2011).  

V 9. razredu se učenci pobližje spoznajo s človekovim vplivom na naravo in okolje ter 

dejstvom, da človekove dejavnosti lahko vključujejo škodljive posledice na naravo in človeka. 

Med tvegane aktivnosti spadajo uporaba naravnih virov in pridobivanje surovin, rast mest, 

sprememba uporabe zemljišč in ravnanje z odpadki. Spoznajo vzroke in posledice nastanka 

ozonske luknje, globalnega segrevanja (okrepljen učinek tople grede) ter načela o trajnostnem 

razvoju. Tako lahko s svojim ravnanjem prispevajo k trajnostnemu razvoju v lastnem okolju 

in se aktivno vključujejo v ozaveščanje o tej problematiki. Razumejo vplive človeka na 
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biotske sisteme in te vplive raziščejo v lastnem okolju (Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 

2011). 

V učnih načrtih za gospodinjstvo so zapisani različni učni cilji na temo okolja in hrane. V 5. 

razredu se učenci učijo, da sta narava in hrana vira, ki sta ključna za zadovoljevanje potreb. 

Zavedajo se, da so ti viri omejeni in mora biti njihova raba razumna. V 6. razredu učenci 

spoznajo pravilno ravnanje z odpadki, razloge za onesnaženost v okolju in ekološko čiščenje. 

V modulu hrana in prehrana učenci razumejo priporočila zdrave prehrane, interpretirajo 

prehrambne navade, spoznajo nekatere načine prehranjevanja, analizirajo človekove potrebe 

po hranilni in energijski vrednosti. Učenci razumejo informacije, ki jih razberejo iz 

deklaracije, razlikujejo znake kakovosti in poznajo pojem blagovne znamke. Razumejo 

pomen pravilnega shranjevanja živil, pravilen način dela z živili, spoznajo znake zastrupitev s 

hrano in osnovno ukrepanje v teh primerih. Usvajajo spretnosti priprave in postrežbe hrane, 

razvrščajo živila v skupine glede na hranljive snovi, ustrezno sestavijo jedilnik za različne 

obroke in različne priložnosti, analizirajo lastnosti živil, ki jih uporabljamo pri pripravi, ter 

usvajajo primerno obnašanje pri jedi (Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2011). 

Namen raziskave je bil ugotoviti, ali prehransko izobraževanje vpliva na stališča učencev o 

hrani in zavrženi hrane. V ta namen sem učencem postavila štiri sklope vprašanj, s pomočjo 

katerih sem lahko lažje ocenila, kakšen je njihov odnos do hrane in zavržene hrane. Najprej so 

morali učenci za vsako dano izjavo o zdravem prehranjevanju podati pritrdilen ali nikalen 

odgovor. Ugotovila sem, da je njihovo znanje o zdravem prehranjevanju zadovoljivo, saj je 

večina učencev na vsa vprašanja odgovorila pravilno. Učence sem spraševala tudi, ali se 

zavedajo problematike zavržene hrane v tolikšni meri, da bi se v ta namen bolj potrudili, da 

pojedo svoj obrok do konca oziroma da bi si vzeli manjši obrok hrane. Tudi tu sem ugotovila, 

da se velika večina učencev zaveda problematike zavržene hrane, saj so skoraj vsi učenci 

odgovorili s pritrdilnim odgovorom. Kakšen odnos imajo učenci do hrane, sem preverjala tudi 

s pomočjo izjav o hrani, s katerimi so se učenci lahko popolnoma strinjali ali se popolnoma 

niso strinjali. Pri vsaki izjavi se je učenec lahko popolnoma strinjal in označil vrednost 5, ali 

se popolnoma ni strinjal ter označil vrednost 1. Vsi odgovori skupaj so na trditve, da jim je 

pomembno, da se zdravo prehranjujejo, da jim hrana veliko pomeni in da v hrani uživajo, 

dosegli enako ali višjo povprečno oceno od 4,2, iz česar lahko razberemo, da učencem zdravo 

prehranjevanje in pozitiven odnos do hrane veliko pomenita. Odnos do hrane smo preverjali 

tudi s pomočjo vprašanja, ali se kdaj obmetavajo s hrano pri obroku. Skoraj vsi učenci so 

odgovorili, da tega nikoli ne počnejo. 
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6 SKLEP 

V zaključku s sliko povzemam bistvene ugotovitve diplomske naloge. Problematične razloge, 

ki vplivajo na stopnjo in vrsto zavržene hrane, lahko najdemo v drugem in tretjem stolpcu.  

Ta diploma lahko prispeva k ozaveščanju o razlogih za zavrženo hrano v osnovnih šolah in 

pomaga k njenemu zmanjševanju.  

 

Slika 29: Povzetek razlogov za nizke in visoke količine zavržene hrane v šoli 

Razlogi za nizke 
količine zavržene 
hrane

•Učenci menijo, da je 
hrana za šolsko malico in 
kosilo okusna ali zelo 
okusna.

•Učenci menijo, da je 
hrane za šolsko malico in 
kosilo ravno dovolj.

•Učenci menijo, da sta čas 
šolske malice in kosila 
ustrezna.

•Učenci vedno ali skoraj 
vedno pojedo šolsko 
malico in kosilo do konca.

•Učenci v šolo ne prinašajo 
prigrizkov.

•Učencem se zdi hrana za 
šolsko malico in kosilo 
kakovostna.

•Ozaveščenost o hrani in 
prehrani ter zavrženi hrani 
je dobra.

•Učenci imajo pozitiven 
odnos do hrane.

Razlogi za visoke 
količine zavržene 
hrane

•Učencem postrežena 
hrana za šolsko malico in 
kosilo ni vedno všeč.

•Učenci kot razlog 
puščanja šolske malice in 
kosila navajano, da je 
hrane preveč.

•Učenci včasih nimajo 
dovolj časa za dokončanje 
šolske malice ali kosila.

Potencialni razlogi za 
visoke količine 
zavržene hrane

•Redno zajtrkovanje več 
kot polovice učencev 
morda privede do tega, da 
za malico niso dovolj lačni.

•Načrtovalka prehrane v 
glavnem ne upošteva želja 
učencev glede sprememb 
jedilnika.

•Okolje, v katerem učenci 
malicajo ali kosijo, je po 
njihovem mnenju 
prenatrpano in preglasno, 
kar je lahko razlog za 
predčasen zaključek 
obroka.
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8 PRILOGA 

Intervju z načrtovalko prehrane in vodjo kuhinje  

1. Koliko hrane je dnevno zavržene na vaši šoli? 

Vodja kuhinje: Za kosilo: 20–25 l, za malico pa okoli 3–5 kg. Količine so odvisne od vrste 

hrane, kruha (črn, s semeni, bel), ki ga tisti dan postrežemo, ter od razpoloženja otrok. 

2. Kaj vse spada med zavrženo hrano? 

Vodja kuhinje: Olupki čebule, krompirja in druge zelenjave, ostanki malice, kjer je največkrat 

zavržen kruh in pomije pri kosilu, ki jih največkrat sestavljajo ostanki zelenjave in sadja. 

3. Katero vrsto hrane največkrat pripravljate? 

Vodja kuhinje: Testenine, pice, ocvrto meso, mineštre, krompir in riž. 

4. Katera vrsta hrane je pri malici največkrat zavržena? 

Vodja kuhinje: Navadni jogurt, burek, kupljena pica, kruh s semeni, črn kruh. Manj pice 

pristane med zavrženo hrano, če jo pripravimo sami. Otroci jo imajo raje, ker je manj mastna. 

5. Katera vrsta hrane je pri kosilu največkrat zavržena? 

Vodja kuhinje: Največkrat pri kosilu ostanejo zelenjavne juhe, krompir v oblicah, pečenke, 

radič, priloge oziroma zelenjavne prikuhe (npr. dušene bučke). 

6. Kaj se zgodi z zavrženo hrano? 

Vodja kuhinje: V posebnih zabojih jo odpelje Biotera.  

7. Kako uravnavate količino hrane za malico in kosilo vsak dan, da vam je čim manj 

ostane?  

Vodja kuhinje: Največ štejejo izkušnje, nabrane tekom let, drugače pa se računa glede na 

število otrok. Pri kosilu se gleda naročila, koliko otrok se dnevno prijavi h kosilu; eni jedo 

vsak dan, drugi občasno. Če se naknadno vpiše več otrok, se naredi večjo količino hrane za 

kosilo. Pri malici je že v naprej določena količina hrane na enega učenca. Če se učenec ne 

odjavi vsaj en dan prej, hrana za malico ostaja, ker je določena količina že naročena.  

8. Glede na kakšna merila naročate hrano za šolsko malico in kosilo? 

Vodja kuhinje: Glede na število otrok. Naročamo prek javnih naročil in se trudimo dobiti 

hrano od čim več lokalnih dobaviteljev.  

9. Kakšne ukrepe ste sprejeli za zmanjševanje količin zavržene hrane?  



 

Vodja kuhinje: Določene hrane, ki se je je v preteklosti veliko puščalo in metalo proč, se ne 

kuha več. Na jedilnikih ne definiramo več juh, ampak napišemo samo zelenjavna juha 

namesto ohrovtova, brokolijeva, cvetačna … Opazili smo namreč, da se od kosila, kjer piše na 

primer ohrovtova juha, odjavi veliko več učencev kot v primeru, če piše zelenjavna juha. 

Količina hrane se usklajuje tudi med samim kuhanjem, in sicer glede na sprotno porabo. Tako 

lahko kuhamo manjše količine in če med strežbo vidimo, da bo česa zmanjkalo, povečamo 

količino na primer njokov, cvrtega krompirja itd.  

Načrtovalka prehrane: Ves čas spreminjamo in gledamo nove izdelke, količinsko 

zmanjšujemo naročila, da ostaja čim manj. Problem se pojavi pri dobaviteljih, ker nas kot 

potrošnike silijo k naročanju večjih količin hrane. Ponudijo na primer samo 10 dag žemljico, 

ki pa je količinsko za predšolske učence prevelika. Zanje naročamo 7 dag težko žemljico, kar 

pa je potrebno posebej poudariti pri naročanju, torej ni v stalni izbiri. Na različne načine tudi 

spodbujamo učence h kulturnemu prehranjevanju ter temu, da dokončajo svoj obrok do 

konca. Razredna stopnja malica v razredih, predmetna stopnja pa v avli. Tako razredne 

učiteljice nadzorujejo umivanje rok, razdeljevanje in pospravljanje hrane ter odpadkov. 

Nekatere ostanejo v razredu cel odmor, da zagotovijo ustrezno disciplino in da omogočijo 

kulturno prehranjevanje. V glavnem se kar trudijo, drugače bi bilo vse razpuščeno. Starejši 

učenci, ki malicajo v avli, pa so pod nadzorom dežurnega učitelja. Kar se tiče vzgoje v 

kulturno prehranjevanje veliko dela opraviva z drugo učiteljico gospodinjstva, ko jih pri 

pouku navajamo na raznoliko prehrano, razdeljevanje hrane, opravila po končani malici, zlasti 

na ločevanje odpadkov in pozornost na čiste kose kruha, ki ostanejo za varstvo vozačev. 

10. Na kateri stopnji je hrane največ zavržene?  

Vodja kuhinje: Največ zavržene hrane je pri lupljenju in predpripravi hrane, kjer v smeteh 

pristanejo olupki in na primer slab radič, solata, ki ostane po čiščenju. Veliko zavržene hrane 

je tudi po končanem kosilu. 

11. Ali otroci lahko dobijo dodatek?  

Vodja kuhinje: Pri kosilu da, pri malici lahko dobijo dodaten kruh ter kar ostane od ne-zaužite 

malice. Ostalo malico dežurni prinesejo iz razredov. To hrano se preloži na pladenj in jo lahko 

vzame, kdor jo želi. Smo pa z malico omejeni, saj je na enega učenca naročena na primer ena 

žemljica in en jogurt. Kosila so pojedina, dodatkov dobijo praktično kolikor in kolikokrat 

zaželijo.  

12. Kateri so po vašem mnenju glavni razlogi za zavrženo hrano? Kje so priložnosti za 



 

izboljšanje stanja? 

Načrtovalka prehrane: Otroci so zelo izbirčni, kriva pa je tudi neprimerna vzgoja doma, kako 

starši učijo svoje otroke kulture prehranjevanja oziroma je sploh ne. Učenci imajo danes 

preveč vsega. Tisti, ki tudi kosijo v šoli, praktično jedo neprestano, malica in kosilo sta si 

mogoče preblizu in niso dovolj lačni. Sploh učenci nižjih razredov, ki lahko jedo tudi zajtrk in 

popoldansko malico, so praktično četrtino dneva v jedilnicah. Menim, da so kdaj preprosto 

naveličani vsega, saj nekateri res veliko jedo. Izboljšava bi bila možna, če bi bila vzgoja doma 

v tej smeri, da otroci ne bi bili tako izbirčni. Dobro bi bilo, da bi starši skuhali na primer lečo, 

brokoli in podobno zelenjavo ter tako navadili otroke na takšno hrano. Ko sem delala anketo 

pri izbirnem predmetu, sem ugotovila, da se doma sploh ne kuha več, edini topel obrok je 

praktično v šoli.  

13. Ali količina zavržene hrane variira med posameznimi dnevi, letnimi časi, razredi? 

Vodja kuhinje: Variira. Če učenci pridejo s športnih dni ali pohodov, pridejo siti zaradi 

sendvičev in vsega, kar še imajo s seboj v nahrbtnikih. To je ponavadi nezdrava hrana. Pozna 

se tudi pred testi, da se zaradi stresa manj poje. Boljša situacija je pri razredni stopnji, kjer 

učenci jedo v miru, vzamejo si cel odmor, pomagajo jim tudi učiteljice in tako pojedo več. 

Prav tako v vrtcu pojedo praktično vse. Ko pa pridejo učenci v osnovno šolo, kar naenkrat ne 

marajo več na primer zelenjavnih juh. Imajo različne muhe. Če jo ima eden popularen sošolec 

ali sošolka, jo bo imelo še 5 učencev okoli nje/ga.  

Načrtovalka prehrane: Če je topel dan, se zimski jedilnik težje poje. Na topel dan mora biti 

hrana osvežujoča, kar je pomladi težko načrtovati, ker je vreme tako nepredvidljivo. Poleti se 

opusti joto, cmoke z marmelado, štruklje, prav pa pride testeninska solata. 

14. Koliko časa imajo učenci, da pojedo malico in kosilo? Se vam zdi to dovolj? 

Načrtovalka prehrane: Naša malica traja 20 minut, kar je dovolj. Problem je, ker si ga ne 

vzamejo. Velikokrat opazimo, da ko eden od učencev vstane, vstanejo in prenehajo jesti tudi 

ostali, čeprav obroka še niso pojedli do konca. Na razred sta mogoče eden ali dva učenca, ki si 

dejansko vzameta čas, da pojesta malico do konca. Pri kosilu si mogoče vzamejo več časa, še 

vedno pa velja enako, glede vstajanja sošolcev.  

15. Ste v zadnjem času opazili kakšne spremembe v količini zavržene hrane? 

Vodja kuhinje: Ne. Količine so stalne. 

16. Kakšna je šolska politika glede odvoza zavržene hrane? 



 

Vodja kuhinje: Šola ima sklenjeno pogodbo s podjetjem Biotera. 

17. Kakšna je šolska politika glede nudenja sadja/zelenjave med odmori? 

Načrtovalka prehrane: Zelo smo razočarani nad glavnim dobaviteljem Geaprodukt d. o. o., ki 

pošilja hrano najslabše kakovosti. Pošilja nam gnile banane, za kvaliteto se sploh ne trudijo, 

saj vedo, da so močan dobavitelj oziroma imajo monopol. Kar se tiče Sheme šolskega sadja, 

ta projekt poteka v sredah, ko nudimo jabolka od dobaviteljev iz Vipavske doline. Če se 

jabolka ne porabijo v prvem dnevu, jih pustimo do konca tedna, dokler ne poidejo.  

18. Kako vaša šola aktivno spodbuja recikliranje, kompostiranje in zdravo prehrano? 

Vodja kuhinje: V kuhinji striktno recikliramo in ločujemo odpadke. Dobro bi bilo, da bi bilo 

pri živilih na rinfuzo pakiranje v večjih količinah, namesto testenine po 0,500 g po 5 kg itd. 

Tako bi bilo manj zavržene plastike. Na šoli poteka tudi zbiranje zamaškov. Povsod imamo 

zbiralnike odpadkov za baterije, žarnice, barvne tonerje itd. 

Kar se tiče hrane, se jo vso reciklira, preden se jo zavrže. Glede zdrave prehrane pazimo na 

kombiniranje česa sladkega pri kosilu z vodo namesto s sokom, veliko stvari je bio, zelenjava 

je lokalna. Ponudili bi še več bio hrane, če bi bila kvaliteta seveda ustrezna, ampak problem 

je, ker so omejitve tudi zaradi cen. Če bi bilo vse bio, bi se cena kosil zvišala.  

Prejšnji mesec sem dosegla tudi to, da učenci namesto mehke solate iz Italije, ki je polna 

pesticidov, a jo imajo najraje, jedo radič lokalnega dobavitelja. Radič sem zrezala na tako 

majhne dele, da učenci ne prepoznajo razlike in mislijo, da jedo njim najljubšo solato.  

19. Kako vaša šola učence izobražuje o izvoru hrane v pripravljenih obrokih? Ali jim 

omogoča ogled priprave hrane? 

Vodja kuhinje: Zaradi HACCP v kuhinjo učenci nimajo vstopa. Poučujemo o izvoru hrane, ki 

jo dobijo za tradicionalni slovenski zajtrk.  

20. Ali vaša šola sooča učence s količino zavržene hrane in to problematiko? Če da, kako? 

Načrtovalka prehrane: Pri gospodinjstvu imamo redne obdelave podatkov z učenci, trudim se 

tudi izboljšati njihovo obnašanje pri obrokih, da so bolj kulturni. Med samim hranjenjem 

opominjamo učence, naj se lepo vedejo in sedijo, saj se nekateri obnašajo, kot da nimajo 

energije niti za jesti več. Dobesedno se jim ne da niti jesti. 

21. Ali poizvedujete, kaj je učencem všeč za malico/kosilo in kaj ne? 

Načrtovalka prehrane: Ves čas. Največ z anketami. Ampak vsem željam se ne da ustreči.  



 

22. Ali vključujete mnenja učencev v načrtovanje prehrane pomagalo? Ali bi to pomagalo 

pri zmanjševanju zavržene hrane? Kakšna je komunikacija načrtovalke prehrane z 

učenci? Upoštevate njihove želje?  

Načrtovalka prehrane: V večji meri mnenja učencev ne vključujemo. Ne spreminjamo tudi 

jedilnikov na posameznikove želje, saj obstaja problem, da nekateri potem ne bi več jedli 

malice ali kosila. Ker je veliko učencev, je tudi veliko želja. Eni bi jedli samo sladko, eni 

samo pico, nekateri so za zdravo … Tekom let smo ustvarili neko stalnico glede jedilnika, ki 

se je čim bolj držimo. O željah lahko učenci poročajo pri šolski skupnosti, predloge pa nato 

svetovalna delavka posreduje meni, načrtovalki prehrane. Vse želje pregledamo, a se realno 

odločimo, kaj upoštevati in kaj ne. Zadnjič sem hotela vključiti na jedilnik proseno kašo s 

suhimi slivami, a sva si z vodjo kuhinje v zadnjem trenutku premislili, saj obstaja prevelika 

nevarnost, da bi ¾ hrane zavrgli, ker učencem mogoče ne bi bila privlačna ali dobra. 

23. Ali menite, da so učenci zadostno ozaveščeni o problematiki zavržene hrane in vplivih 

na okolje? Zakaj?  

Načrtovalka prehrane: So, ampak se ne sekirajo. Važno, da so oni siti, pojedo, kar jim paše in 

to je to. Ker nimajo izkušnje z lakoto, se ne morejo poistovetiti z lačnimi in videti, kako 

pomembna je hrana ter to, da se je ne zavrača v smeti.  

24. Kakšni so stroški šole v zvezi z zavrženo hrano?  

Načrtovalka prehrane: Okrog dobrih 100 € na mesec. Odvisno od števila odpeljanih sodov z 

organskimi odpadki. En sod šteje 50 l. Odvoz enega soda pa stane 7,1 €. 

25. Kako poteka obveščanje kuhinje o številu prijavljenih na kosilo? Kako kuhinja 

upošteva in prilagaja število prijavljenih na kosilo pri naročanju in pripravi hrane? 

Vodja kuhinje: Pred vstopom v jedilnico je knjiga, kjer se učenec lahko vpiše ali izpiše od 

kosila do devete ure zjutraj. Za odjavo od malice se sporoči v tajništvo in če so večja 

odstopanja, tajnica sporoči to vodji kuhinje. Problem je, ker se odjave dogajajo na isti dan, ko 

učenec manjka in ne v naprej, tako da je hrana že naročena in odjava od malice ali kosila tako 

praktično ne pomeni nič. Drugi problem je ta, da starši ne odjavljajo več malic in kosil, ker se 

jim zdi za to škoda časa in energije. Raje plačajo svojemu otroku cel mesec kosil, čeprav ta 

kosi le nekajkrat. Pri odjavi malice se pojavi vprašanje sigurnosti, ali bo otrok čez 2, 3 dni še 

bolan. Tako starš ne ve, za koliko dni odpovedati malico ali kosilo in je na koncu sploh ne.  



 

Tretji problem so športni dnevi. Učenci, ki gredo na daljše športne dneve in pridejo na šolo 

komaj ob 17. uri, običajno ne bodo jedli kosila. Če je teh učencev 20, ponavadi se vsi 

pozabijo odjaviti, nam ostane 20 kosil. 

Četrti problem so viroze. Letos je dežurni kontroliral število učencev po razredih, da smo 

dobili realno sliko, koliko je potrebno dejansko skuhati, saj se ponovno skoraj nihče ni odjavil 

od malice/kosila, na šoli pa je manjkala skoraj četrtina učencev. Čeprav se staršem ne da 

poklicati in odjaviti, so ravno oni na izgubi, saj plačajo nekaj, česar njihovi otroci ne dobijo.  

26. Ali prilagajate vsebino hrane in velikost porcij na krožniku glede na želje učencev? 

Vodja kuhinje: Da. Največkrat želijo več cvrtega krompirja, testenin, mesa, cvrtega mesa, 

pice. Kdor želi manjšo porcijo, jo dobi, tisti, ki pa želi dodatek, si ga lahko vzame potem, ko 

poje prvo porcijo. 

27. Kako poteka komunikacija med načrtovalko prehrane in vodjo kuhinje?  

Vodja kuhinje: Vsak dan sva v stiku, se pogovarjava, usklajujeva. Zaradi več let izkušenj 

moram načrtovalko prehrane tudi kdaj prekiniti pri njenih željah o bolj zdravem jedilniku, saj 

vem, da to ne bi šlo. Učenci so res izbirčni in za to so največkrat krivi starši. Potem pa še 

starši izrazijo željo o kakšni bolj zdravi hrani na jedilniku, a ko jo naredimo, ni dobro in 

učenci nič ne pojedo. Začeti je potrebno doma.  

28. Je na vaši šoli dovoljena ponovna uporaba ne-postrežene hrane v druge namene?  

Vodja kuhinje: Hrane ne puščamo. Naslednji dan uporabimo le govejo juho za kuhanje 

mineštre. Določene stvari so dovoljene. Pri pravilnem ohlajevanju in shranjevanju je 

dovoljena tudi predpriprava hrane za naslednji dan. Kar se tiče mesa: kolikor ga naročimo, 

toliko ga spečemo.  
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