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POVZETEK  

Uravnotežena prehrana je izrednega pomena za zdravje potrošnika. Vemo, da je ob današnji 

poplavi informacij ter vseh označb na živilih, ki opredeljujejo domačo, sezonsko, lokalno, 

ekološko, biološko hrano, težko izbrati in vedeti, katera živila so res kakovostna. Izbiro nam 

olajšajo tudi  označbe na živilih. Poleg osnovnih oznak na embalaži živila zasledimo različne 

znake kakovosti, ki največkrat  označujejo izdelke z višjo kakovostjo. 

Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti, koliko učenci 6. in 9. razreda poznajo izbrane nove 

oznake kakovosti. To sta oznaki »Izbrana kakovost« in »Najbolj inovativna živila«. »Izbrana 

kakovost« je oznaka, ki označuje živila, pridelana in predelana v Sloveniji. Izdelki nosijo 

posebne lastnosti, ki so določene s strani certifikacijskih organov in zapisane znotraj 

specifikacije. »Najbolj inovativna živila« je projekt, ki se odvija od leta 2015. Strokovne osebe 

na podlagi določenih kriterijev izberejo živila, ki so jih proizvajalci prijavili na razpis. Ta je 

namenjen izdelkom, ki so pridelani v Sloveniji in na novo uvedeni na tržišče.  

Z metodo skupinskega intervjuja  so rezultati raziskave pokazali, da učenci poznajo bistvene 

lastnosti, ki jih nosita oznaki »Izbrana kakovost« in »Najbolj inovativna živila«. Bolj poznana 

jim je oznaka »Izbrana kakovost«, saj jo lažje zasledimo na izdelku kot oznako Najbolj 

inovativna živila. Pri slednji se proizvajalec sam odloči, ali bo proizvod oznako nosil ali ne. 

Razlike v znanju med učenci 6. in 9. razreda nismo opazili. Rezultati tudi kažejo , da imajo 

učenci 6. razreda več znanja o označevanju živil. Glede na rezultate bi bilo smiselno razmisliti 

o premiku  predmeta gospodinjstvo v predmetnik višjih razredov osnovne šole.  

Ključne besede: živila, označevanje, izbrana kakovost, najbolj inovativna živila, osnovnošolci. 

  



ABSTRACT  

A balanced diet is extremely important for a consumer’s health. We know that in today’s deluge 

of information and with all the food labels specifying domestic, seasonal, local, organic, 

biological food, it is hard to select food and to know which foodstuffs really are high quality. 

Food labels can facilitate our selection. It is very important to know the labels, because they 

can help an individual select the appropriate foodstuff. In addition to the basic labels, there are 

different quality marks on the food packaging as well, which usually label high quality products. 

This diploma thesis aims to find out to what extent are students of 6th and 9th grade familiar 

with the selected new quality marks. These are Izbrana kakovost (meaning “Selected quality”) 

and Najbolj inovativna živila (“Most innovative foodstuffs”). Izbrana kakovost is a mark 

labeling foodstuffs that have been produced and processed in Slovenia. The products carry 

special features which are defined by certifying bodies and written down in the specifications. 

Najbolj inovativna živila is an ongoing project, which has started in 2015. Based on certain 

criteria, experts select foodstuffs which the producers declared on a tender. This tender is 

intended for products produced in Slovenia that have been newly introduced to the market. With 

the group interview method, the results of the survey have shown that students are acquainted 

with the basic features of Izbrana kakovost and Najbolj inovativna živila marks. They are more 

familiar with the Izbrana kakovost mark since it is easier to spot on the product than the Najbolj 

inovativna živila mark. With the latter, the producers themselves can decide whether their 

product will carry the mark or not. There was no detectable difference in the knowledge of 

students of 6th and of 9th grade. The results also suggest that the students of 6th grade have more 

knowledge about the basics of food labeling. Given the results, it would be useful to consider 

moving the subject of home economics into the curriculum of the upper grades of primary 

school.  

Keywords: foodstuffs, labeling, Selected quality, Most innovative foodstuffs, elementary 

school students 

 

 

  



KAZALO VSEBINE 

KAZALO VSEBINE ............................................................................................................................... 7 

1. UVOD ................................................................................................................................................. 1 

2. TEORETIČNI DEL ........................................................................................................................... 2 

Označevanje živil ................................................................................................................................ 2 

Izbrana kakovost ................................................................................................................................. 4 

Zaščitni znak Izbrana kakovost ....................................................................................................... 4 

Postopek priznanja označbe »Izbrana kakovost« ............................................................................ 5 

Specifikacija .................................................................................................................................... 7 

Prednosti izdelkov z oznako »Izbrana kakovost«.......................................................................... 10 

Najbolj inovativna živila ................................................................................................................... 12 

Postopek prijave živila na razpis in ocenjevanje ........................................................................... 12 

Označevanje živil v učnem načrtu za gospodinjstvo ......................................................................... 20 

3. EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................................. 21 

Cilji raziskave .................................................................................................................................... 21 

Raziskovalna vprašanja ..................................................................................................................... 21 

Raziskovalna metoda ......................................................................................................................... 21 

Opis vzorca ........................................................................................................................................ 22 

Izvedba fokusnih skupin .................................................................................................................... 22 

Teme pogovorov ............................................................................................................................... 22 

4. REZULTATI IN RAZPRAVA ......................................................................................................... 23 

Rezultati ............................................................................................................................................ 23 

1. Poznavanje in razumevanje oznak »Izbrana kakovost« in »Najbolj inovativna živila«............ 23 

2. Poznavanje razlik med živili, ki nosijo oznaki »Izbrana kakovost« in »Najbolj inovativna živila 

ter živili, ki tega nimajo. ................................................................................................................ 30 

3. Poznavanje načina pridobivanja oznak »Izbrana kakovost« in »Najbolj inovativna živila«. ... 34 

Razprava ............................................................................................................................................ 38 

5. SKLEP .............................................................................................................................................. 40 

6. LITERATURA IN VIRI .................................................................................................................... 41 

7. VIRI SLIK ......................................................................................................................................... 45 

8. PRILOGI .......................................................................................................................................... 46 

 

  



KAZALO SLIK:  

Slika 1: Evropske sheme kakovosti: zaščitena označba porekla, zajamčena tradicionalna 

posebnost, zaščitena geografska označba (Naša super hrana, 2015). ........................................ 2 

Slika 2: Evropska shema kakovosti: ekološka pridelava (Inštitut KON-CERT, b.d.). .............. 3 

Slika 3: Nacionalne sheme kakovosti: zajamčena tradicionalna posebnost, zaščitena označba 

porekla, zaščitena geografska označba, ekološka pridelava, integrirana pridelava in višja 

kakovost (Alpiturizem, b.d.). ..................................................................................................... 3 

Slika 4: Nacionalna shema kakovosti: izbrana kakovost in izbrana kakovost Slovenije 

(Republika Slovenija ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2016). ..................... 4 

Slika 5: Oznaka izbrana kakovost (Inštitut KON-CERT, b.d.). ................................................. 5 

Slika 6: Oznaka izbrana kakovost (Kmetijska gospodarska zbornica, 2016). ........................... 5 

KAZALO TABEL:  

Tabela 1: Rezultati izbora najbolj inovativnih živil leta 2015 ................................................. 14 

Tabela 2: Rezultati izbora najbolj inovativnih živil leta 2016 ................................................. 15 

Tabela 3: Rezultati izbora najbolj inovativnih živil leta 2017 ................................................. 16 

Tabela 4: Tabela izbora najbolj inovativnih živil leta 2018 ..................................................... 18



Maček, L. (2018) Poznavanje novih znakov kakovosti na embalaži živil med osnovnošolci. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

 

1 
 

1. UVOD  

Danes posamezniku ne bi smelo biti vseeno po katerih živilih posega in kakšno hrano uživa 

vsak dan. Zdrav način prehranjevanja kaže na uravnoteženo prehrano, na hrano, ki je pridelana 

in predelana v našem lokalnem okolju. Ta ima zelo kratek čas potovanja od mesta, kjer jo 

pridelajo, do posameznika, ki uživa živilo oziroma ima kratek čas potovanja od njive do 

krožnika (Borec, b.d.). Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008) lokalni trg opredeljuje 

kot celotno geografsko območje Slovenije. Lokalno trajnostna oskrba ima poleg izredno 

kakovostnih živil širši družbeni pomen.  

Vemo, da je ob današnji poplavi informacij ter vseh označbah na živilih, ki opredeljujejo 

domačo, sezonsko, lokalno, ekološko, biološko hrano, težko izbrati in vedeti, katera živila so 

res kakovostna. Zato nas je zanimalo , koliko učenci 6. in 9. razreda poznajo označbi »Izbrana 

kakovost« in »Najbolj inovativna živila«. Označbi sta se na živilih začeli pojavljati v zadnjih 

nekaj letih in označujeta živila z višjo kakovostjo, pridelana in predelana po določenih 

predpisih, zapisanih v specifikacijah. Izbrana kakovost je nacionalna shema kakovosti, ki je 

namenjena slovenskim kmetijskim pridelkom oziroma živilom, ki imajo posebne lastnosti: 

okolju prijazna pridelava, kakovost surovin, pozitivno ravnanje z živalmi, posebno zdravstveno 

varstvo živali, način krmljenja, čim krajša dolžina transportnih poti, čim manjša obdelava živil 

pri skladiščenju in transportu (Republika Slovenija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, b.d.). Oznaka »Najbolj inovativna živila« je  rezultat projekta , katerega glavni cilj je 

spodbujanje proizvajalcev živil, da potrošniku ponudijo čim bolj kakovostna živila, ki imajo 

posebej ugodno prehransko sestavo. Obenem izvajalci projekta upoštevajo cilje, ki jih narekuje 

Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 in  se odvija pod 

sloganom »Dober tek Slovenija« (Prehrana.si, 2018).  

Znanje učencev o aktualnih oznakah na živilih je izrednega pomena, ker lahko svoje znanje 

prenesejo v družinsko okolje in tako prispevajo k boljši izbiri živil za domače gospodinjstvo. 
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2. TEORETIČNI DEL  

Označevanje živil  

Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (2014), označevanje definira kot »vse 

besede, podatki, trgovska imena, blagovna znamka, slikovno gradivo ali simboli, ki se nanašajo 

na živilo in se navedejo na embalaži, dokumentu, obvestilu, etiketi, obročku ali vratni etiketi, ki 

spremlja ali se nanaša na tako živilo«. 

Namen označb na živilih je, da ljudem olajšajo izbiro ustreznega izdelka. S pomočjo označb na 

deklaraciji izdelka, razberemo hranilno in energijsko vrednost ter na podlagi teh vrednosti 

primerjamo podobna živila in tako bolj pravilno načrtujemo prehrano (Mnerie, Mnerie, Birca 

in Deacua, 2014).  

Deklaracija na predpakiranem živilu mora vsebovati naslednje podatke: ime, pod katerim se 

živilo prodaja, seznam sestavin in količino sestavin (z aditivi in alergeni), neto količino, rok 

uporabnosti, serijo (lot) živila, pogoje shranjevanje, kjer je to potrebno za pravilno uporabo 

živil, vsebnost alkohola pri pijačah, z vsebnostjo več kot 1,2 vol % alkohola (Pravilnik o 

splošnem označevanju predpakiranih živil, 2014).  

Poleg glavnih označb, lahko živilo nosi tudi označbe, ki označujejo shemo kakovosti. Vsaka 

shema ima svoj določen znak ali označbo. Na svojih izdelkih jo lahko uporabljajo le, kadar 

imajo izpolnjene pogoje, ki jih določena shema predpisuje. Poznamo slovenske in evropske 

sheme kakovosti. Evropske sheme so predpisane z evropskimi uredbami. Sem sodijo: zaščitena 

označba porekla, zajamčena tradicionalna posebnost, ekološka pridelava ter zaščitena 

geografska označba (Naša super hrana, b.d.).  

 

Slika 1: Evropske sheme kakovosti: »Zaščitena označba porekla«, »Zajamčena tradicionalna 

posebnost«, »Zaščitena geografska označba« (Naša super hrana, 2015). 
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Slika 2: Evropska shema kakovosti: »Ekološka pridelava« (Inštitut KON-CERT, b.d.). 

Nacionalne sheme kakovosti določa Zakon o kmetijstvu. Sheme kakovosti kmetijskih pridelkov 

in živil v Sloveniji so:  

• »Izbrana kakovost«, »Izbrana kakovost Slovenije«, 

• »Ekološki kmetijski pridelki in živila«, 

• »Integrirana pridelava«, 

• »Zaščitena označba porekla«, 

• »Zaščitena geografska označba«, 

• »Zajamčena tradicionalna posebnost«, 

• »Označba višje kakovosti« (Naša super hrana, b.d.). 

 

Slika 3: Nacionalne sheme kakovosti: »Zajamčena tradicionalna posebnost«, »Zaščitena 

označba porekla«, »Zaščitena geografska označba«, »Ekološka pridelava«, »Integrirana 

pridelava« in »Višja kakovost« (Alpiturizem, b.d.). 
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Slika 4: Nacionalna shema kakovosti: »Izbrana kakovost« in »Izbrana kakovost Slovenije« 

(Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2016). 

»Izbrana kakovost«  

Izbrana kakovost je nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena slovenskim kmetijskim 

pridelkom oziroma živilom, ki imajo posebne lastnosti: okolju prijazno pridelavo, ustrezno 

kakovost surovin, pozitivno ravnanje z živalmi, posebno zdravstveno varstvo živali, način 

krmljenja, čim krajša dolžina transportnih poti, čim manjša obdelava živil pri skladiščenju in 

transportu (Republika Slovenija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, b.d.).  

Namen znaka izbrana kakovost je predvsem, da bi potrošnik ob vsej poplavi informaciji o 

prehrani, lahko v trgovini prepoznal lokalne, kakovostne proizvode. Znak zagotavlja, da je 

živilo:  

• višje kakovosti,  

• redno kontrolirano s strani uradnih institucij in certifikacijskega organa,  

• v celoti pridelano in predelano v državi, ki je navedena na zaščitnem znaku (Naša super 

hrana, b.d.). 

Zaščitni znak »Izbrana kakovost«  

Poznamo dva zaščitna znaka, ki označujeta izdelke, ki nosijo označbo »Izbrana kakovost«. 

(Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, b.d.).  

Slika 5 prikazuje zaščitni znak »Izbrana kakovost Slovenije«, ki je namenjen kmetijskim 

pridelkom, ki so pridelana in predelana v Sloveniji (Inštitut KON-CERT, b.d.).  
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Slika 5: Oznaka »Izbrana kakovost« (Inštitut KON-CERT, b.d.). 

Slika 6 prikazuje oznako »Izbrana kakovost«, ki je namenjena pridelkom oziroma izdelkom, ki 

so predelana v Sloveniji, ne glede na poreklo surovine (Republika Slovenija, Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, b.d.). 

 

Slika 6: Oznaka »Izbrana kakovost« (Kmetijsko gozdarska zbornica, 2016). 

Postopek priznanja označbe »Izbrana kakovost« 

Postopek priznanja označbe »Izbrana kakovost« poteka v dveh stopnjah. V prvi vrsti vlagatelj 

pripravi vlogo. Nato ministrstvo, ki predstavlja strokovni del vloge, objavi specifikacijo na 

svojih spletnih straneh. Ta pojasnjuje pogoje, ki jih mora posameznik izpolnjevati za pridobitev 

oznake » Izbrana kakovost«. V roku 30 dni lahko posameznik iz upravičenih razlogov nanjo 

ugovarja. Nato ministrstvo morebitne pripombe pošlje strokovnim komisijam, ki jih sestavljajo  

strokovnjaki za posamezna področja. Glede na strokovna mnenja odločijo o priznanju označbe 

»Izbrana kakovost« in potrdijo specifikacijo. Ministrstvo nato potrjeno specifikacijo objavi na 

svoji spletni strani (Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

b.d.).  
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Drugi nivo je certifikacijski organ. Pridelovalci in predelovalci se v shemo vključijo posamezno 

ali skupinsko. Pridelovalec, ki se prijavi sam, je tudi nosilec certifikata. Ko se certificira skupina 

rejcev ali predelovalcev, ta prejme skupinski certifikat, v katerem so navedeni vsi certificirani 

pridelovalci in predelovalci. Če želimo živilski izdelek označiti z znakom »Izbrana kakovost«, 

morajo biti certificirani vsi, ki sodelujejo v verigi  pomembni za nastanek izdelka, npr. jogurt - 

certificirani tako kmetje, ki jogurt pridelajo, kot mlekarna, ki izdela končni izdelek (Naša super 

hrana, 2017).  

Kadar se pridelovalec oziroma rejec vključi v postopek certificiranja sam, se zaveže, da bo 

spoštoval vse pogoje, ki jih določa specifikacija za posamezno področje. Vsako področje ima 

v specifikaciji drugačne pogoje. Sledi pregled kmetijske pridelave,  predelovalnega obrata ali 

drugega subjekta. To opravijo certifikacijski organi. Če prosilec vse pogoje, ki so mu bili 

zastavljeni izpolni, prejme certifikat »Izbrana kakovost Slovenije«. Pridobi pravico, da svoje 

izdelke označi ter trži z zaščitnim znakom »Izbrane kakovosti« (Naša super hrana, 2017).  

Vsak posameznik v skupini, ki se odloči za postopek certificiranja, najprej podpiše pristopno 

izjavo za vstop v skupino. Določijo nosilca skupine, ki je odgovoren, da vsi člani izpolnjujejo 

pogoje, ki so določeni. Največkrat so nosilci skupin kmetijske zadruge, odkupovalci, ali 

združenja. Ko v shemo vstopi skupina, poteka nadzor nad njimi na dveh ravneh. Notranji 

nadzor, ki ga opravljajo pridelovalci in predelovalci sami ter zunanji nadzor, ki ga izvajajo 

certifikacijski organi (Naša super hrana, 2017).  

Notranji nadzor poteka znotraj skupine proizvajalcev. Člani skupine sproti ugotavljajo napake 

oziroma odstopanja od zahtev ter jih odpravljajo. Certifikacijski organ preveri, kako poteka 

notranji nadzor, ki ga izvaja nosilec skupine. Ugotavlja postopek nadzora nosilca nad ostalimi 

člani. Pregleda tudi ugotovitve notranjega nadzora ter katere ukrepe so sprejeli in izvedli (Naša 

super hrana, 2017).  

Zunanji nadzor izvajajo certifikacijski organi, ki poleg natančnega pregleda notranjega nadzora, 

opravijo naključna preverjanja pri pridelovalcih ali predelovalcih oziroma članih skupine. 

Predstavnik certifikacijskega organa pri naključno izbranem članu preveri vse zahteve, ki so 

zapisane v specifikaciji za določen sektor.  

Imenovani certifikacijski organi so: Bureau Veritas, Inštitut za kontrolo in certifikacijo ter 

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (Republika Slovenija, 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, b.d.). 
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Skupine ali posamezniki morajo certifikate obnavljati enkrat letno (Republika Slovenija, 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, b.d.). Certifikacijski organi izvedejo zunanji 

nadzor ter v primeru, da ni kršitev, skupini izdajo certifikat. Če se pojavijo manjše nepravilnosti, 

se določi datum za odpravo kršitev in po odpravljenih težavah, se izda certifikat. V primeru 

večjih kršitev, se certifikat odvzame, ali ne podaljša.  

Poleg notranjega in zunanjega nadzora tudi država opravi redni uradni nadzor nad vso hrano, 

ki je uvedena na naše tržišče in skrbi, da je vsa hrana varna za potrošnika. Nadzor izvajajo 

inšpektorji z Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Naša super hrana, 2017).  

Specifikacija  

V shemi »Izbrana kakovost Slovenije« imamo tri različna področja, ki so vezana na skupine 

živil:  

• mleko in mlečni izdelki, 

• perutninsko in goveje meso, 

• sadje.  

V letu 2018 lahko na trgu pričakujemo prašičje meso (Naša super hrana, b.d.).  

Specifikacija ima točno določene kriterije, dodatne pogoje, zahteve ter sistem nadzora. Vse 

predpisano morajo izpolnjevati vsi, ki sodelujejo pri izdelavi izdelka z oznako »Izbrana 

kakovost«: pridelovalci, rejci, predelovalci ter v nekaterih sektorjih tudi trgovina (Naša super 

hrana, b.d.).  

Specifikacija za posamezno področje  

Specifikacija za sadje in predelane izdelke iz sadja: 

Za vstop v shemo »Izbrana kakovost« ter pridobitev certifikata, se lahko prijavijo vsi 

pridelovalci, predelovalci in kupci, ki imajo nepredpakirano sadje in nepredpakirane izdelke iz 

sadja. Vključeni so vsi posamezniki proizvodne verige: veliki in mali sadjarji, obrati za 

skladiščenje sadja, obrati, ki predelujejo izdelke iz sadja, zadruge ter kupci (Izbrana kakovost, 

Specifikacija sadje in predelani izdelki iz sadja, 2018).  

Vstopni kriteriji, ki izkazujejo »Izbrano kakovost« so navedeni v Specifikaciji Izbrana 

kakovost, sadje in predelani izdelki iz sadja (2018):  

1. Doseganje optimalne stopnje topne in  suhe snovi sadja in zahteve glede na vsebnost 

vlage za lupinarje: pomembna je optimalna zrelost ob pobiranju, ki daje sadju poln okus. 
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2. Kratke dobavne poti: od pridelovalca ali predelovalca do kupca, je lahko največja zračna 

razdalja 250 km od geometričnega središča Slovenije.  

3. Gnojenje: digestiv in kompost iz komunalnih čistilnih naprav, lahko uporabljajo do 

kapacitete 500 PE.  

4. Omejitve vnosa čistega dušika v tleh na hektar, glede na posamezno sadno vrsto.  

5. Širina herbicidnega pasu ne sme presegati 1/3 neto površine nasada, ob pogoju, da je 

medvrstni prostor zatravljen.  

6. Dovoljena uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ki so registrirana v Republiki Sloveniji 

in jih uporabljajo pri integrirani in ekološki pridelavi sadja.  

7. Jabolka morajo biti obrana v skladu s priporočili strokovne službe, glede na napovedano 

zrelost ali skladno z lastno notranjo kontrolo pridelovalca.  

8. Predelava sadja: tehnološke surovine (sladkor, čokolada, kava, ...), ki jih ne moremo 

pridelati v Slovenije ter so brez oznake »Izbrana kakovost«, ne smejo presegati 20% 

masnega deleža izdelka.  

Specifikacija omenja pogoje, ki so povezani s predelavo sadja, skladiščenjem in pripravo sadja 

za trg. Omenja način shranjevanja v hladilnici ali sortirnici in pogoje trženja za pridelovalce in 

predelovalce, kar velja tudi za nepredpakirano sadje in izdelke iz njega (Naša super hrana, 

2018).  

Specifikacija za sveže goveje in perutninsko meso: 

Certifikat lahko pridobijo skupine ali posamezniki, ki imajo sveže, ohlajeno in zamrznjeno 

goveje, ali perutninsko meso ter mesne izdelke, ki ustrezajo kriterijem iz specifikacije. Ta mora 

biti upoštevana na ravni pridelovalca (rejci) ter predelovalca (klavnice, razsekovalnice, mesno 

predelovalni obrati) (Izbrana kakovost, Specifikacija sveže meso (goveje in perutninsko meso), 

2017).  
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GOVEJE MESO (govedina, teletina):  

Z znakom »Izbrana kakovost Slovenija«, je lahko označeno sveže, ohlajeno ter zamrznjeno 

goveje meso. Žival mora biti v celoti vzrejena, zaklana in razsekana v Sloveniji (Izbrana 

kakovost, Specifikacija sveže meso (goveje in perutninsko meso), 2017).  

Vstopni kriteriji:  

• Pridelovalci morajo upoštevati: krmo za živali, kratke transportne poti, ki so dovoljene 

v radiju največ 200 km ter zdravstveno varstvo živali.  

• Predelovalci so prav tako pozorni na transportne poti ter na čas transporta živali od 

pridelovalca do njih  

(Izbrana kakovost, Specifikacija sveže meso (goveje in perutninsko meso), 2017). 

PERUTNINSKO MESO (piščančje in puranje):  

Znak »Izbrana kakovost Slovenije« lahko nosi perutninsko meso, ki je sveže, ohlajeno ter 

zamrznjeno. Piščančje meso mora biti izvaljeno, rejeno, zaklano ter razkosano v Sloveniji. Za 

puranje meso velja, da morajo biti živali zaklane in razkosane v Sloveniji ter v Sloveniji rejene 

najmanj 2/3 svojega življenjskega obdobja (Izbrana kakovost, Specifikacija sveže meso (goveje 

in perutninsko meso), 2017).  

Vstopni kriteriji:  

• Pridelovalci morajo upoštevati krmo za živali ter kratke transportne poti, ki so dovoljene 

v radiju največ 200 km.  

• Prav tako morajo predelovalci upoštevati kratek transport živali ter biti pozorni na 

označevanje imen rejcev (Izbrana kakovost, Specifikacija sveže meso (goveje in 

perutninsko meso), 2017).  

Specifikacija za mleko in mlečne izdelke:  

Del sheme »Izbrana kakovost« lahko postanejo pridelovalci in predelovalci kravjega, ovčjega 

ali kozjega mleka, z upoštevanjem specifikacije, ki se nanaša na pridelavo ter predelavo in 

poreklo osnovne surovine, ki je mleko (Izbrana kakovost, Specifikacija, mleko in mlečni 

izdelki, 2016).  
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Opis posebnih lastnosti:  

1. Kriterij o poreklu: država pridelave in predelave mleka je ista.  

2. Osnovni kriterij za mleko: mikrobiološka kakovost je opredeljena na podlagi skupnega 

števila mikroorganizmov.  

3. Osnovni kriterij za predelavo: mleko, ki je osnovna surovina mlečnih izdelkov, mora 

biti sveže. Transportna pot od prevzema v zbiralnici, do sprejema v predelovalni obrat, 

mora biti krajša od 15 ur.  

4. Dodatni kriteriji, ki veljajo za izdelke, ki so proizvedeni na kmetiji : izdelki, ki 

izpolnjujejo zgoraj omenjene kriterije in dodatni kriterij, ki se nanaša na pridelavo 

mleka na kmetiji ter tradicionalno predelavo mleka, imajo poleg znaka »Izbrana 

kakovost«, tudi navedbo »kmečki«. Ostali, ki dodatnega kriterija ne izpolnjujejo, imajo 

samo oznako »Izbrana kakovost« (Izbrana kakovost, Specifikacija, mleko in mlečni 

izdelki, 2016).  

Prednosti izdelkov z oznako »Izbrana kakovost«  

Zaščitni znak »Izbrana kakovost Slovenija« zagotavlja, da je izdelek pridelan in predelan v 

Sloveniji, torej gre za izdelek lokalnega izvora (Naša super hrana, 2017). Prednosti hrane 

lokalnega izvora so:  

• Hrana iz lokalnega okolja vsebuje manj konzervansov kot hrana, ki prepotuje zelo dolgo 

pot, preden jo dobimo na krožnik (Naša super hrana, 2013 in Zdravo in dostopno, b.d.). 

• Hrana, ki potuje dolgo, izgublja na hranilni vrednosti. Proizvajalci želijo, da sadje ali 

zelenjava prispeta s transportom v trgovino zrela, zato jih na kmetiji poberejo dovolj 

zgodaj, še preden dozorijo in absorbirajo vsa hranila iz okolice. Ta živila dozorijo 

umetno, med transportom in skladiščenjem (Davidson, 2018). 

• Sadje in zelenjava lokalnega izvora imata višjo hranilno in biološko vrednost. Med 

skladiščenjem in transportom sadje in zelenjava izgubita velike količine vitaminov, kot 

so vitamin C, A, B in E (Naša super hrana, 2013 in Zdravo in dostopno, b.d.). 

• Raziskovalci na državni univerzi Montclair so ugotovili, da se vsebnost vitamina C v 

brokoliju, med transportom zmanjša za polovico, če to vsebnost primerjamo z 

vsebnostjo C vtamina pri brokoliju, ki je bil pridelan na lokalni ravni (Rodale institute, 

2013).  
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• Lokalna hrana ima tradicionalen okus, je bolj zrela, sveža in bolj polnega okusa. Takšna 

hrana večkrat izgleda manj privlačno in ni tako obstojna , vendar nas njen okus spominja 

na domačnost in tradicionalnost.  

• Hrana lokalnega izvora ohranja genetsko pestrost, lokalni proizvajalci vzgajajo več 

različnih vrst sadja in zelenjave in si s tem zagotovijo daljšo žetveno sezono, v 

primerjavi s sodobnim kmetijstvom, kjer gojijo vrste, ki zorijo istočasno in so primerne 

za uporabo opreme za pobiranje.  

• Ko kupujemo hrano lokalnega porekla, podpiramo lokalne pridelovalce in panoge ter 

utrjujemo lokalno samooskrbo, da bi tudi prihodnji rodovi imeli možnost polnovredne, 

sveže in hranil polne lokalne hrane.  

• Skrb za naše okolje - ko prevažamo ogromne količine hrane iz zelo oddaljenih krajev, 

to vpliva na povečanje ogljičnega odtisa v ozračju. To je količina izpustov toplogrednih 

plinov za katere je odgovorna družba. Druga stvar je, da se pri prevozu in skladiščenju 

hrane uporablja težko razgradljiva embalaža, ki je zelo problematičen odpadni material 

(Naša super hrana, 2013 in Zdravo in dostopno, b.d.).  

• V Sloveniji je v pridelavi in predelavi hrane zaposlenih 90.000 ljudi. S tem, ko 

kupujemo slovenske izdelke, ohranjamo delovna mesta v kmetijstvu in živilski  

industriji ter pospešujemo njen razvoj.  

• Ohranjanje tehnoloških postopkov med pridelavo in predelavo izdelkov ter slovenskih 

kmečkih običajev in kulinarike (Naša super hrana, 2017).  

• Večja je stopnja samooskrbe s hrano. Lokalna samooskrba je pomembna, ker z njo 

zvišujemo državno varnost med ekonomsko krizo, nismo toliko odvisni od zunanje 

trgovine, kar je pomembno v času motene globalne oskrbe, zmanjšujemo revščino in 

socialno neenakost, izboljšamo zdravje prebivalstva, saj uživajo hrano, ki je 

kvalitetnejša (višja hranilna vrednost, višja vsebnost vitaminov, ...) (Naša super hrana, 

2013). 

Prednosti izdelkov z oznako »Izbrana kakovost«:  

1. Višja kakovost izdelkov, ki se pri mlečnih izdelkih kaže v svežem mleku ter višji 

mikrobiološki kakovosti, pri mesu s kakovostno krmo in manjšim stresom pri živalih. 

2. Izdelek je opravil več kontrol, ki skrbijo, da je izdelek kakovosten (Naša super hrana, 

2017).  
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3. Prednost se kaže v majhnosti Slovenije, kar omogoča kratko transportno pot od 

pridelovalca do predelovalca ter nato do trgovine in kupca, kar omogoča sveža in 

kakovostna živila, z majhno uporabo modificiranih dodatkov (Naša super hrana, 

2018).  

4. Vsi izdelki nosijo enako oznako »Izbrana kakovost«, zato lahko z enotnim 

označevanjem povečamo njeno prepoznavnost na trgovskih policah (Naša super 

hrana, b.d.). 

5. Potrošnik dobi večje zaupanje v lokalne kmetijske pridelke in živila. 

6. Slovenski kmetijski pridelki in živila dobijo večji ugled in dodano vrednost.  

7. Z leti se bo povečevala prodaja in proizvodnja slovenskih izdelkov (Naša super hrana, 

2017).  

»Najbolj inovativna živila«  

Izbor za »Najbolj inovativna živila« izvaja Inštitut za nutricionistiko v okviru projekta. Prvi 

razpis je bil objavljen leta 2014. Namenjen je slovenskim izdelkom, ki so bila na tržišče 

uvedena v zadnjem letu ali za izdelke, ki so jih preoblikovali in s tem dosegli boljšo prehransko 

sestavo. S projektom želijo spodbujati tudi kreativnost slovenskih proizvajalcev. Projekt je 

financiran  s strani Inštituta za nutricionistiko ter Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. 

Je nekomercialen projekt, pri katerem prijavitelj nima stroškov. Vključijo se lahko tako 

potrošniki kot proizvajalci živil, od najmanjših turističnih kmetij, do velikih živilskih kmetij, ki 

imajo sedež podjetja v Sloveniji. Na razpis se lahko prijavijo vsi izdelki, ki jih ureja živilska 

zakonodaja, tudi pijača (Inštitut za nutricionistiko, 2014 in Prehrana.si, 2016).  

Postopek prijave živila na razpis in ocenjevanje  

Navodila: inštitut živila izbira med predlogi poslanih s strani proizvajalca in predlogi, ki jih 

poda v ta namen ustanovljena Strokovna skupina. Ta lahko predloge za izbor zasledi sama, na 

tržišču ali so predlagani s strani potrošnika (Inštitut za nutricionistko, 2014).  

Postopek prijave za proizvajalce živil: posamezni proizvajalec lahko na razpis prijavi največ 

eno, po svoji oceni »Najbolj inovativno živilo«. Prijavo opravi preko spletnega obrazca (Inštitut 

za nutricionistiko, 2017).  

Pobude potrošnikov sprejemajo preko Facebook strani »Zdrava prehrana - Inštitut za 

nutricionistiko«. V času razpisa je na strani odprta posebna razprava, kjer lahko potrošnik odda 

svojo pobudo ter argument (Inštitut za nutricionistiko, 2017). 
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Merila za ocenjevanje živil: ob predlogu, ki ga poda proizvajalec ali potrošnik, mora ta pojasniti 

posebnosti živila ter vidike inovativnosti. Strokovna skupina bo kot primerne vidike upoštevala 

najrazličnejše inovativnosti kot npr.:  

• Ugodna prehranska sestava ter hranilna vrednost živila, ki koristi potrošnikovemu  

zdravju.  

• Posebna embalaža živila, ki je prijaznejša potrošniku.  

• Naprednejša tehnološka proizvodnja živila, ki daje izdelku višjo kakovost ter varnost.  

• Ostali vidiki inovativnosti: npr. prijaznost okolju.  

Živilu lahko opredeljujejo   enega ali več zgoraj omenjenih vidikov inovativnosti. Poleg tega 

mora prijavitelj ob prijavi navesti cenovno konkurenčnost proizvoda ter dostopnost širši 

populaciji (Inštitut za nutricionistiko, 2015).  

Ocenjevanje: v prvi vrsti pri ocenjevanju upoštevajo hranilno vrednost živila, saj želijo s 

projektom potrošniku ponuditi več izdelkov, ki imajo pozitivne koristi za naše zdravje. 

Upoštevani so še ostali vidiki inovativnosti. Tekom štirih let, kar projekt poteka, se je pokazalo, 

da se slovenski proizvajalec trudi potrošniku ponuditi kakovostne izdelke. Izbor najbolj 

inovativnih živil vsako leto določi strokovna skupina na Inštitutu za nutricionistiko. V izogib 

subjektivnemu izboru pri ocenjevanju, uporabijo model profiliranja živil (Inštitut za 

nutricionistiko, 2017).  

Ob zaključku izbora Inštitut ne argumentira, zakaj določeno živilo ni prejelo priznanja. Pritožbe 

na izbor niso mogoče (Inštitut za nutricionistiko, 2017).  

Prehransko profiliranje živil je znanstvena metoda, s katero ocenjujejo  kakovost prehranske 

sestave hrane ter pijač (WHO, 2011). Živila razvrščamo glede na vsebnost hranilnih ter drugih 

snovi v izdelku. Model temelji na splošno sprejetih znanstvenih dokazih, ki se nanašajo na 

povezavo med prehrano in zdravjem (Pravst, 2011). V pomoč je različnim državnim organom, 

saj s pomočjo modela spodbujajo javnozdravstvene prehranske cilje (WHO, 2011).  

Namen uporabe sistemov za prehransko profiliranje živil je, da potrošniku olajšajo oziroma 

pomagajo izbrati ustrezen, prehransko bolj primeren izdelek. Obenem bi se spremenila ponudba 

živil na trgu, ki bi potrošniku spremenila izbiro, z omejevanjem neustreznega oglaševanja 

(Eržen, 2014). Modeli lahko zmanjšajo trud in čas potrošnika, ki ga porabi za obdelavo 

podatkov, v primerjavi s pregledovanjem preobsežnih označb. Obenem imajo modeli veliko 
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pozitivno vlogo, saj lahko olajšajo odločitev potrošnika med prehransko bolj ustreznim ter 

prehransko manj ustreznim živilom. To lahko vodi do bolj ustreznega in zdravega 

prehranjevanja potrošnikov (Gerrior, 2010).  

Poznamo različne modele za profiliranje živil. Med sabo se razlikujejo po uporabnosti, po 

številu vključenih kategorij živil, številu vključenih hranil oziroma parametrov, po določenih 

mejnih vrednostih, po upoštevanju referenčnih vrednostih ter ali so točkovni ali kategorični 

(Eržen, 2014). S pomočjo prehranskega modela za profiliranje živil pridobimo oceno živila, 

tako, da model upošteva npr. vsebnost nezaželenih snovi v živilu (sladkor, maščobe, natrij) ali 

upošteva npr. vsebnost zaželenih snovi v živilu (beljakovine, prehranske vlaknine). Modeli se 

med sabo razlikujejo. Lahko vključujejo samo sestavine, ki se jim moramo izogniti ali samo 

zaželene snovi ali upoštevajo obe možnosti (Garsetti, Vries, Smith, Amosse in Rolf- Pedersen, 

2012; Verhagen, van den Berg, 2008). 

Predstavitev izbranih živil: Proizvajalci, ki za svoj izdelek prejmejo priznanje, lahko na svojih 

izdelkih nosijo oznako, ki je pripravljena v ta namen in je brezplačna. Ta ni obvezujoča, izdelek 

jo nosi, če to želi proizvajalec sam. Ob zaključku izbora, so živila predstavljena na javni 

predstavitvi, na spletni strani inštituta, na Facebook strani inštituta ter preko medijev (Inštitut 

za nutricionistiko, 2017).  

Tabela 1: Rezultati izbora najbolj inovativnih živil leta 2015 (Inštitut za nutricionistiko b.d.)  

 IZDELEK  OPIS  

Nagrada za inovativnost v 

skupini pijač  

NULA MALINA 

(Pivovarna Union) 

Brezalkoholna pijača, brez 

dodanih sladil, 

zanemarljiva količina 

sladkorja ter nizka 

energijska vrednost, z 

dodatkom sadnega soka. 

Nagrada za inovativnost v 

skupini nepredpakiranih 

pekovskih izdelkov  

 

PIRIN POLNOZRNAT 

KRUH 

(Pekarna 

Grosuplje/Mercator) 

Odličen okus in dolga 

svežina, 100% pirina 

moka, visoka vsebnost 

prehranske vlaknine. 
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Nagrada za inovativnost v 

skupini predpakiranih 

pekovskih izdelkov  

KORUZNI TOAST 

(Žito) 

Koruzni toast v manjšem 

pakiranju, ki je priročen za 

shranjevanje ali takojšno 

uporabo, odsotnost 

konzervansov. 

Nagrada za inovativnost v 

skupini mlečnih izdelkov  

Linija jogurtov MU 

EXTRA 

(Ljubljanske mlekarne) 

Odličen okus, z veliko 

količino sadja, zmerna 

količina sladkorja. Pestra 

izbira, v okolju prijazni 

embalaži. 

Nagrada za inovativnost v 

skupini predpripravljenih 

živil  

Skutini štruklji iz tatarske 

ajde 

(iz linije Slovenske 

dobrote, Tuš - 

Engrotuš/Fine culinar) 

Posodobljena 

tradicionalna slovenska 

jed. Slovenske sestavine. 

Izdelek je že kuhan, ter 

hitro zamrznjen. 

Nagrada za inovativnost v 

skupini prehranskih 

dopolnil  

VALENS Vitamin D+ 

(Valens Int.) 

V obliki ustnega pršila. 

Priročno za vsakodnevno 

uporabo. Izdelek vsebuje 

tudi vitamin K2 in s tem 

podpira zdravje okostja. 

Tabela 2: Rezultati izbora najbolj inovativnih živil leta 2016 (Inštitut za nutricionistiko, b.d.)  

 IZDELEK OPIS 

Nagrada za inovativnost v 

skupini pekovskih 

izdelkov  

PIRIN KRUH S 

KOSTANJEM 

(Spar Slovenija) 

Predstavlja novost, s 

kostanjem, pirino ter 

polnozrnato moko. Vir 

prehranskih vlaknin. 

Nagrada za inovativnost v 

skupini žit za zajtrk  

ENEMON PŠENIČNI 

OTROBI Z AJDO 

(Jata Emona) 

Hranljivost in edinstven 

okus. Visoka vsebnost 

prehranskih vlaknin in 

beljakovin, brez dodane 

soli in sladkorja. 
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Nagrada za inovativnost v 

skupini mlečnih izdelkov  

MU SMOOTHIE 

(Ljubljanske mlekarne) 

Napitek iz polnomastnega 

jogurta, z visokim deležem 

sadja. Vsebuje naravne 

arome, s polnim sadnim 

okusom ter privlačno 

strukturo. 

Nagrada za inovativnost v 

skupini visoko-

beljakovinskih živil  

SUŠENE TESTENINE 

PURE 

Visoka vsebnost 

beljakovin. Vsebujejo 

kakovostne grahove 

beljakovine. 

Nagrada za inovativnost v 

skupini finega pekovskega 

peciva  

SLOVENSKA POTICA 

(linija Slovenske dobrote, 

Tuš - Engrotuš/Sastela) 

Prava slovenska, orehova 

potica, pripravljena v 

»potičnici«, 

tradicionalnost. Majhno 

pakiranje, manj sladek 

okus. 

Posebna nagrada za 

inovativnost pri ponudbi 

lokalnih živil  

LINIJA GRUNT 

(Eta Kamnik) 

Linija predpakiranih 

svežih vrtnin iz Slovenije. 

Različne vrste svežih 

vrtnin: solata, zelenjava za 

jušno osnovo, mineštro. 

Pridelava lokalna. Izvor 

lahko preverjamo z 

mobilno in spletno 

aplikacijo. 

Tabela 3: Rezultati izbora najbolj inovativnih živil leta 2017 (Inštitut za nutricionistiko, b.d.)  

 IZDELEK OPIS 

Nagrada za inovativnost v 

skupini pekovskih 

izdelkov  

JEČMENOV HLEBČEK 

(Spar Slovenija d.o.o.) 

Znižana vsebnost soli, vir 

prehranskih vlaknin. 

Prijeten okus. 
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Nagrada za inovativnost v 

skupini visoko-

beljakovinskih živil  

EGO QUARK  

(Ljubljanske mlekarne 

d.d.) 

Pusti sveži sir, posneto 

pasterizirano mleko. 

Visoka vsebnost 

beljakovin, zelo nizka 

vsebnost maščob. Koristen 

za športnike in druge 

fizično aktivne ljudi. 

Nagrada za inovativnost v 

skupini sojinih izdelkov  

LINIJA IZDELKOV I 

LIKE TOFU 

(Avokado d.o.o.) 

Domiselnost, pestrost barv 

in okusov. Hranilen, bogat 

vir kakovostnih 

beljakovin.  

Nagrada za inovativnost v 

skupini žitnih izdelkov  

PIRINO VLEČENO 

TESTO ( Žito d.o.o.) 

Pripravljen iz mešanice 

bele in polnozrnate pirine 

moke. Drugačen okus 

vlečenega testa zaradi pire. 

Nagrada za inovativnost v 

skupini mlečnih izdelkov  

EKO JOGURT S 

KONOPLJINIM OLJEM 

(Mlekarna Planika d.o.o. 

Kobarid) 

Linija ekoloških izdelkov 

Mlekarne Planike. Ima 

gosto, tekočo teksturo, 

svež, rahlo kislega okusa, s 

konopljinim okusom po 

oreščkih. 

Nagrada za inovativnost v 

skupini žit za zajtrk  

BIO BODY CLEANSE 

MUESLI 

(Nutrisslim d.o.o.) 

Mešanica različnih vrst 

kosmičev, ajde, bučna, 

sezamova ter sončnična 

semena, granula iz kaljenih 

semen, semena indijskega 

trpotca. Ne vsebuje 

dodanih sladkorjev ali soli, 

cimet ji daje popoln okus. 

Ekološki izvor. Bogat vir 

prehranskih vlaknin. 
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Posebna nagrada za 

inovativnost pri ponudbi 

lokalnih živil  

LINIJA ŽIVA: SOLATA 

IN ZELIŠČA  

(KMG Panorganic)  

Linija predpakiranih 

svežih solat in zelišč, 

pridelana v Sloveniji. 

Prodaja v lončkih, kar 

omogoča ohranjanje 

svežine do trenutka, ko se 

odločimo za uporabo.  

Tabela 4: Tabela izbora najbolj inovativnih živil leta 2018 (Inštitut za nutricionistiko, b.d.)  

 IZDELEK OPIS 

Nagrada za inovativnost v 

skupini nepredpakiranih 

pekovskih izdelkov  

PECIVO KALČEK 

(Spar Slovenija d.o.o.) 

Aromatične žemljice s 

hrustljavimi lanenimi in 

pšeničnimi semeni ter 

kosmiči pšeničnih kalčkov. 

Vir prehranskih vlaknin in 

vir beljakovin. Zmanjšana 

vsebnost soli. 

Nagrada za inovativnost v 

skupini predpakiranih 

pekovskih izdelkov  

KONOPLJIN TOAST 

(Žito d.o.o.) 

Izdelan iz pšenične črne 

moke, z dodanimi 

konopljinimi 

beljakovinami. Izredna 

svežina zaradi kislega 

testa. Ne vsebuje 

konzervansov, trajnost 

zagotavljajo s 

pasterizacijo. 

Nagrada za inovativnost v 

skupini testenin  

SUŠENE TESTENINE 

IZ PŠENIČNIH 

KALČKOV, AJDOVE 

(Moleum Nataša Marc 

s.p.) 

Testenine iz ajde in 

pšeničnih kalčkov. Imajo 

višjo vsebnost beljakovin. 

Trajnostna proizvodnja 

živila, saj visoko hranljivi, 

razmaščeni kalčki 

predstavljajo stranski 
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proizvod pri proizvodnji 

olja pšeničnih kalčkov. 

Nagrada za inovativnost v 

skupini mlečnih izdelkov  

BIO JOGURT Z 

ARONIJO 

(Mlekarna Krepko, Kele 

& Kele d.o.o.) 

Odličen okus in svežina 

aronije. Mleko slovenskega 

porekla. Vsebuje zmerno 

količino sladkorja. 

Nagrada za inovativnost v 

skupini sokov  

BIO ZELENJAVNI SOK 

IZ RDEČE PESE 

(Presad d.o.o.) 

100% zelenjavni sok, iz 

ekološko pridelane rdeče 

pese. Svež in rahlo 

kiselkast okus. 

Nagrada za inovativnost v 

skupini pijač  

LINIJA IZDELKOV 

ZALA Z OKUSI, BREZ 

SLADKORJA 

(Pivovarna Laško Union 

d.o.o.) 

Brez sladkorja, pijača, ki 

temelji na izvirski vodi, za 

osvežilen okus je dodan 

kanček sadnega soka. 

Pijače različnih okusov, 

brez energijske vrednosti. 

Ne vsebuje dodanega 

sladkorja niti sladil. 

Nagrada za inovativnost v 

skupini živil brez glutena  

ZLATA TATARSKA 

AJDOVA KAŠA  

(Rangus d.o.o.)  

Rahlo grenak okus. 

Hranljivo živilo, vsebuje 

flavonoide. Zrno ajde je 

pridelano in predelano v 

Sloveniji. Brez glutena.  

Posebna nagrada za 

inovativnost pri 

spodbujanju lokalne 

pridelave in predelave živil  

MLEKARNA PLANIKA 

KOBARID  

Mlekarna odkupuje in 

predeluje izključno mleko, 

pridelano na hribovitih 

lokalnih območjih. 

Posebno pozornost 

posvečajo svežemu 

pasteriziranemu mleku, ki 

ima poln okus.  
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Označevanje živil v učnem načrtu za gospodinjstvo  

Pomemben del izobrazbe vsakega posameznika je poznavanje in razumevanje oznak, ki jih 

najdemo na živilu. Podatki so zapisani na deklaraciji živila. Glede na prebrano deklaracijo, 

posameznik izbere živilo, ki je bolj ali manj primerno zanj. Poleg osnovne deklaracije, 

zasledimo na embalaži živil še znake kakovosti. Pomembno je, da se učenci o znakih kakovosti 

seznanijo, zato v 6. razredu, v modulu Hrana in prehrana, obravnavajo te vsebine (Učni načrt, 

2011).  

Operativni cilji, ki so zastavljeni v Učnem načrtu za gospodinjstvo (2011): 

• učenci se seznanijo z informacijami, ki jih lahko razberemo na deklaraciji živila,  

• med seboj razlikujejo različne znake kakovosti,  

• razumejo pojem blagovne znamke, 

• dopolnjujejo zbirko znakov kakovosti in blagovnih znamk.  

V katalogu minimalnih in temeljnih standardov znanja je navedeno, da znajo učenci po 

končanem 6. razredu gospodinjstva, v povezavi z znaki kakovosti, pojasniti pomen teh znakov 

(Učni načrt, 2011).  

V 7., 8. in 9. razredu, ko lahko učenci kot izbirni predmet izberejo Načini prehranjevanja in 

Sodobna priprava hrane, vsebin povezanih z znaki kakovosti ni (Učni načrt, 2009).  
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3. EMPIRIČNI DEL  

Cilji raziskave 

Zastavili smo si naslednje cilje raziskave: 

1. Ugotoviti, ali učenci poznajo in razumejo oznaki »Izbrana kakovost« in »Najbolj 

inovativna živila«. 

2. Ugotoviti, ali učenci poznajo razlike med živili, ki nosijo oznaki »Izbrana kakovost« in 

»Najbolj inovativna živila« ter živili, ki tega nimajo.  

3. Ugotoviti, ali učenci vedo, kako in kje lahko živilo pridobi oznaki »Izbrana kakovost« 

in »Najbolj inovativna živila«.  

Raziskovalna vprašanja 

Za potrebe raziskovanja smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Ali učenci poznajo in razumejo oznaki »Izbrana kakovost« in »Najbolj inovativna 

živila« ter ju znajo prepoznati na trgovskih policah?  

2. Ali učenci poznajo razliko med živili, ki nosijo oznaki »Izbrana kakovost« in »Najbolj 

inovativna živila« ter živili, ki tega nimajo?  

3. Ali učenci vedo, na kakšen način ter kje, lahko živilo pridobi oznaki »Izbrana kakovost« 

in »Najbolj inovativno živilo«?  

4. Ali se med učenci 6. in 9. razreda kažejo razlike v poznavanju oznak »Izbrana kakovost« 

in »Najbolj inovativna živila«? 

Raziskovalna metoda  

V raziskavi smo uporabili kvalitativno metodo fokusnih skupin. Metoda temelji na izvedbi 

vodenih skupinskih pogovorov z že prej znano temo in po določenem načrtu. Pridobljene 

podatke na koncu analiziramo in interpretiramo. S pomočjo metode fokusnih skupin dobimo 

vpogled v različna stališča določenega problema, pridobimo različna mnenja in poglede na 

nekatere pojave. Obenem zaznamo interakcijo med udeleženci pogovora, kako so si njihova 

mnenja različna ali podobna. Posamezniki se lahko med seboj povezujejo in dopolnjujejo z 

odzivom na povedano drugega člana (Krueger, 1998; Klemenčič in Hlebec, 2007).  
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Vprašanja, ki jih postavljamo udeležencem morajo biti preprosta, neposredna, razumljiva, 

nedvoumna in odprtega tipa. Najbolj primerno število udeležencev v skupini je od šest do osem. 

Zadostuje izvedba s tremi do petimi fokusnimi skupinami. S pomočjo te metode, lahko v hitrem 

času pridobimo veliko informacij, pri tem je vir interakcija oziroma pogovor v skupini 

(Krueger, 1998; Klemenčič in Hlebec, 2007).  

Opis vzorca  

V raziskavo smo vključili učence šestega in devetega razreda izbrane osnovne šole. V obeh 

razredih smo izvedli po dve fokusni skupini. Skupno smo tako izvedli štiri fokusne skupine. V 

vsaki fokusni skupini je bilo šest učencev, tri deklice in trije dečki, od tega dva učenca manj 

uspešna, uspešna in zelo uspešna. Pri izbiri vzorca smo upoštevali raznolikost učencev, razliko 

med spoloma in učni uspeh. Za sodelovanje otrok v raziskavi, smo pridobili soglasja staršev. 

Skupinske pogovore smo izvedli v mesecu maju 2018.  

Izvedba fokusnih skupin 

Skupinske pogovore smo izvedli v učilnici, kjer smo zagotovili nemotenost procesa. Stole smo 

razporedili v krog, da smo videli drug drugega in s tem ustvarili sproščeno vzdušje. Trudili smo 

se, da je vsak udeleženec odgovarjal na vsako zastavljeno vprašanje ter izrazil lastne mnenje. 

V pogovor so se vključevali samostojno ali smo jih pozvali k razgovoru. Pogovori so v 

povprečju trajali 40 minut. Snemani so bili z aplikacijo »Diktafon« na mobilnem telefonu.  

Teme pogovorov  

Teme skupinskih pogovorov smo imeli pripravljene vnaprej. Bili so delno strukturirani, vendar 

ne točno določeni vnaprej. Pri tej metodi je značilno, da se lahko vprašanja še porodijo med 

samim izvajanjem (Krueger, 1998; Klemenčič in Hlebec, 2007).  
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA  

Rezultati  

Odgovore, pridobljene s pomočjo fokusnih skupin, smo razvrstili v tri smiselne skupine. V 

prvem delu je predstavljeno poznavanje in razumevanje oznak »Izbrana kakovost« in »Najbolj 

inovativna živila« med učenci. Predstavljeno je razlikovanje med živili, ki nosijo ti dve oznaki 

in živili, ki oznake nimajo. Na koncu je predstavljeno znanje učencev o tem, kako živila lahko 

pridobijo oznaki »Izbrana kakovost« ter »Najbolj inovativna živila«. Pri vsakem sklepu so 

dodani primeri odgovorov učencev, ki potrjujejo sprejemanje naših sklepov.  

Citati učencev so dobesedno prepisani iz skupinskih pogovorov, zato vsebujejo slovnične 

napake, medmete ter slengovske izraze. Analiza je zato bolj poglobljena in ima večjo prožnost 

ter nadzor (Vogrinc, 2008). 

1. Poznavanje in razumevanje oznak »Izbrana kakovost« in »Najbolj 

inovativna živila«.  

»IZBRANA KAKOVOST«:  

Učenci so v prvem delu skupnega pogovora odgovarjali o oznaki »Izbrana kakovost«, ki se v 

zadnjih letih pojavlja na določenih živilskih izdelkih. Gre za oznako, ki označuje lokalne 

oziroma slovenske izdelke, ki so potrjeni s strani certifikacijskih organov.  

Na mizo smo postavili dva različna navadna jogurta: jogurt Ljubljanskih mlekarn, ki nosi 

oznako »Izbrana kakovost«, ter Spar jogurt, ki oznake nima. Vprašali smo jih, kateri jogurt bi 

izbrali ter zakaj. 

ODGOVORI UČENCEV 6. RAZREDA:  

Večina učencev je izbrala jogurt, ki nosi oznako »Izbrana kakovost«. Jogurt so izbrali, ker: 

• »Ta od mu-ja, zato, ker se hitrej pokvar, une stvari, k se hitrej pokvarjo, so ponavad bolj 

kvalitetne.« 

• »Oba sem že jedla pa mi je ta od mu-ja boljši. Pa tut doma skoz tega jemo.« 

• »Ta od mu-ja, zato, k ma smile-ja.«  

• »Jogurt mu, ker nosi nalepko »Izbrana kakovost Slovenije« in je slovenski.« 
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Nekaj učencev je izbralo Spar jogurt, ker:  

• »Ker je lepše barve.«  

• »Ta modr mi zgleda pač bolj naravni.« 

• »Modr, zato k je večje pakiranje, hahahha...ne, sej ne...ne vem, ta mi zgleda boljši.«  

Nekateri učenci so sami opazili oznako »Izbrana kakovost« ter ob svoji izbiri jogurta, oznako 

izpostavili. Zanimalo nas je, kaj jim oznaka »Izbrana kakovost« pomeni. Učenci so s svojimi 

idejami zelo dobro opredelili bistvo oznake. Napisali so, da je izdelek z oznako:  

• »Bolj zdrav, bolj naraven, iz Slovenije.«  

• »Da je eden boljših izdelkov, da je izbran, da je dober.«  

• »Manj škodljivih snovi, bolj kvalitetno, dobro so izbrali za nas.«  

• »Da uporabljajo domače kravje mleko.« 

Oznako »Izbrana kakovost« najdemo le na nekaterih mesnih izdelkih, mleku, ter mlečnih 

izdelkih in sadju. Zato smo učence vprašali, kje so opazili to oznako. Učenci so našteli mlečne 

izdelke ter meso: 

• »Na jogurtu.« 

• »Na mesu.« 

• »Večinoma na mlečnih izdelkih.«  

Sadja niso omenili, ampak bi oznako na njem težko opazili, saj je oznako »Izbrana kakovost« 

dobilo letos, v začetku marca.  

Omenili so, da so oznako zasledili na Fructal sokovih, vendar sokovi te oznake ne nosijo.  

• »Men se zdi, da majo to tut Fructal sokovi.« 

Menimo, da učenci 6. razreda dobro poznajo in razumejo bistvo, ki ga sporoča oznaka »Izbrana 

kakovost«, da gre za slovenske izdelke, ki so pridelani na bolj naraven način, brez škodljivih 

snovi. Vedo, kateri izdelki nosijo oznako in bi jih prepoznali v trgovini po oznaki. 

• »Po tej oznaki.«  
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• »Po smile-ju.«  

ODGOVORI UČENCEV 9. RAZREDA:  

Večina učencev je izbrala jogurt z oznako »Izbrana kakovost«: 

• »Od mu-ja. Odvisno od cene pa pač odvisno od kerga proizvajalca je, k pač recimo veš, 

da od mu-ja, je bolj kvaliteten.«  

• »Zto, k se mi zdi, da če je od znamk, je boljši, kt če je recimo od Mercatorja, k je mal 

slabš kt od mu- ja.« 

• »Ta od mu-ja. Pač te znamke, recmo mu, ane, to je prou specializiran za izdelavo 

mlečnih izdelkov, recmo Mercator pa Spar pa niso, nimajo tok znanja o tem. Majo več 

področij, ne sam jogurtov in je pol zato lah slabši.« 

• »Od mu-ja, k ma znak Izbrana kakovost, k sm neki o tem slišala, da je dobr.«  

• »Za tega od mu-ja lah pač takoj veš, da je iz Slovenije. Zato bi tega. Za Sparovga pa pač 

nemorš bit zihr.« 

• » Ta od mu-ja, k ma manj sladkorja notr.«  

Ena izmed učenk je izbrala Spar jogurt.  

• »Jst bi pa ta Spar jogurt, zato, ker ma daljši rok uporabe. In daljši rok uporabe je boljši, 

ker dl časa zdrži v hladilniku. Če ga neboš pojedu takoj, ga lah daš še nazaj u hladilnik.« 

Ostali udeleženci v pogovoru se z njenim argumentom niso strinjali, saj menijo:  

• »Jst bi pa lih zato od mu-ja vzel, ker dalj časa, k lah stoji, več kemikalij ma notr. Tko 

da daljši rok uporabe, ni boljši.« 

Učenci 9. razreda so sami prepoznali oznako »Izbrana kakovost« na izdelku ter jo omenili v 

svojem argumentu, zakaj bi izbrali določen jogurt. Zato nas je zanimalo, kaj jim ta oznaka 

pomeni: 

• »Izbrano, sveže - ne nuca dolg, da pride na police pa da je iz Slovenije.« 

• »Svežina, da ni kar koli šprican pa da je iz Slovenije.« 
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• »Manj predelane sestavine pa da vsebuje sestavine, ki so pridelane in predealne v 

Sloveniji.«  

• »Slovenski, brez močnejših kemikalij - več kt je teg,a, dalj časa lah zdrži pa sveže 

lokalno - iz okolice, tm k živimo.« 

• »Zapeljevanje, kkšn kupec lah ti vid znakec in pol ga sam zarad tega kup, drgač pa ja, 

vrjetn je bl naravn, ma boljši okus pa je bl kakovosten.«  

Eden izmed učencev vidi v oznaki zapeljevanje potrošnika, ampak še vseeno meni, da gre za 

boljši izdelek. Menimo, da gre tu za primer nezaupanja s strani potrošnika, saj je ta večkrat 

izpostavljen lažem in neresnicam, ki so povezane s prehrano oziroma izdelki na trgu.  

Oznako »Izbrana kakovost« so učenci opazili na živilskih izdelkih v trgovini: 

• »Mlečni izdelki.«  

• »Meso.«  

• »V revijah lah vidmo ta znak izbrana kakovost in pol so zravn živila, k ga majo.« 

• »Sir, skuta.«  

• »Kkšna jajca bi ga mela.«  

Učenci vedo, na katerih izdelkih lahko najdemo oznako ter da jo zasledimo tudi v reklamah. 

Obenem se motijo, da jajca vsebujejo oznako. Prav tako niso omenili sadja, ki nosi oznako 

»Izbrana kakovost«, od letošnjega marca naprej.  

Učenci dobro poznajo oznako »Izbrana kakovost«, vedo, da gre za slovenske izdelke, ki jih 

sami poimenujejo lokalna živila. Poznajo izdelke, ki nosijo oznako. Vedo, da so živila pridelana 

in predelana v Sloveniji. 

»NAJBOLJ INOVATIVNA ŽIVILA«:  

V drugem delu skupnega pogovora, so učenci odgovarjali o znaku »Najbolj inovativna živila«, 

ki ga lahko zasledimo na izdelkih, ki so bila izbrana za inovacijo leta 2015, 2016, 2017, 2018. 

Proizvajalec se za nošenje oznake odloči sam, zato je oznako težje zaslediti na izdelkih. 
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Na mizo smo postavili dva različna sadna jogurta. Jogurt mlekarne Krepko - Bio jogurt Aronija, 

ki je inovacija leta 2018 ter jogurt Dukat, ki te oznake nima. Vprašali smo jih, kateri jogurt bi 

izbrali ter zakaj. 

ODGOVORI UČENCEV 6. RAZREDA: 

Večina učencev je izbrala jogurt Bio aronija, ker:  

• »Ker piše, da je bio, kar pomen, da je naravno narjen.«  

• »Ta bio aronija, zato, k ma drugi več sladkorja«.  

Učenci poznajo prehranske smernice in pri izbiri jogurta izberejo med bolj ustreznim, ki vsebuje 

manjšo količino sladkorja.  

• »Ta Dukat je Hrvaški, ta aronija je pa slovenska, k ma Izbrano kakovost.«  

• »Pa še slovenski proizvajalec je in pol se je manj časa vozu.«  

Pri izbiri dajo prednost jogurtu slovenskega proizvajalca, zavedajo se, da je hrana slovenskega 

porekla boljša izbira.  

Nihče od učencev ni omenil, da bi izbral jogurt Bio aronijo, zato, ker sodi med »Najbolj 

inovativna živila«. To bi težje ugotovili sami, saj na embalaži izdelka oznake ni. Zato nas je 

zanimalo, kaj jim pomeni besedna zveza »Najbolj inovativna živila«: 

• »Da je bolj zdrav, nekaj drugačnega, novega, da je bolj eko pridelava.«  

• »Najbolj eksotičen, najbolj naraven, najbolj kakovosten, najbolj izviren izbor sadja.«  

• »Iz drugih držav, nekej novega, ni neka navadna borovnica, ampak, da je nevem kkšna 

borovnica.«  

Učenci povezujejo »Najbolj inovativna živila« s tujim poreklom. Ob vprašanju, če menijo, da 

mora biti živilo z oznako nujno slovensko so odgovorili:  

• »Ne, pomoje ni nujno, da je.«  

• »Ne, loh je, loh pa ni.«  

• »Neeee.«  
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Nato nas je zanimalo, katerega od dveh jogurtov, ki so jih imeli na razpolago, bi označili kot 

»Najbolj inovativno živilo«: 

• »Ta bio aronija, zato, k je neki bolj novga.«  

• »Ker je bio izboljšan...neki več ponuja«.  

Razumejo, da gre pri oznaki »Najbolj inovativna živila« za živila, ki imajo izboljšane lastnosti. 

Učenci so med skupnim pogovorom brali deklaracijo in trdili, da ima Bio aronija boljše 

sestavine.  

• »Ta bio aronija, k ma boljši sestavine.«  

Nekateri učenci trdijo, da sta oba jogurta navadna in ne sodita med »Najbolj inovativna živila«: 

• »Men se zdi, da ni noben.«  

• »Men tut, sm jedla že bl čudne kombinacije.« 

Učenci oznako razumejo v tej smeri, da vedo, da gre za živilo, ki predstavlja nekaj novega ter 

ima izboljšane sestavine. Niso vedeli, da gre za izdelke, ki morajo imeti slovenskega 

proizvajalca. Oznako povezujejo z lastnostmi » eksotično, nenavadno«. Njihove asociacije so 

bolj povezane z izdelki, ki so nenavadni za naše okolje: 

• »Iz drugih držav, nekej novega, ni neka navadna borovnica, ampak, da je nevem kkšna 

borovnica.«  

Izdelki, ki so izbrani za »Najbolj inovativna živila«, lahko nosijo oznako, odločitev je odvisna 

od proizvajalca, zato je izdelke težje prepoznati v trgovini. Učence smo vprašali, kako bi takšne 

izdelke prepoznali v trgovini:  

• »Mogoče bo pač tm en sklop in pol bojo tm samo inovativna živila in bo sam en velik 

znak. In bodo ljudje vedl, da so.«  

• »Vprašal bi prodajalca.«  

• »Na internetu bi tut lah pogledal.« 

ODGOVORI UČENCEV 9. RAZREDA: 

Večina učencev je izbrala jogurt bio aronija, zato, ker:  
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• »Ta bio kr vn seka. Zato ta z aronijo.«  

• »Amm ful mi je padu v uči ta znakec eu, a ni to pridelano v Evropski uniji. Tko, da bi 

to aronijo. Pa pač manj sladkorja je kt pr Dukat pa bio piše.«  

Učenci imajo težave z razpoznavanjem ostalih oznak na živilu. Ne ločijo med zapisom »Bio« 

na embalaži ter znakom »Ekološka pridelava«, menijo, da je to vse enako. Napis »Bio«, je 

glavni razlog, zakaj so izbrali jogurt Mlekarne Krepko.  

• »Bio je. Pč vse sestavine so bio, bio sadna kaša, bio...In to mi je všeč.  

Nihče od učencev ni omenil. da bi izbral jogurt Bio aronijo, zato, ker sodi med »Najbolj 

inovativna živila«. To bi težje ugotovili sami, saj na embalaži izdelka oznake ni. Zato nas je 

zanimalo, kaj jim pomeni besedna zveza »Najbolj inovativna živila«: 

• »Neki nouga, neki uspešnega, zlo uporabno more bit.«  

• »Da so komej pršla na trg, pridelano v Sloveniji pa biološko.«  

• Pridelan iz kkšne bio kmetije, unikaten, drugačen okus od ostalih.«  

Učenci razumejo oznako »Najbolj inovativna živila« v tej smeri, da gre za nekaj novega, kar je 

ravno prišlo na tržišče. Obenem se zavedajo, da gre za izdelke, ki so slovenskega porekla. 

Učenci so z vidika zanimivega sadja, kot je aronija, trdili, da je jogurt Bio aronija, »Najbolj 

inovativno živilo«.  

• »Jaaaa ta aronija, zato, k jagoda pa ananas, sta taki čist navadni kombinaciji.«  

Učenci še niso slišali za »Najbolj inovativna živila«, vendar ob vprašanju kako bi te izdelke 

prepoznali v trgovini menijo, da bi vprašali prodajalca ali informacije poiskali na internetu, ali 

v časopisih.  

• »Pr upravniku trgovine.«  

• »Pa na spletu.«  

• »Al pa v časopisih.«  
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2. Poznavanje razlik med živili, ki nosijo oznaki »Izbrana kakovost« in 

»Najbolj inovativna živila ter živili, ki tega nimajo.  

V prvem delu skupnega pogovora so odgovarjali o »Izbrani kakovosti«, v drugem delu o 

»Najbolj inovativnih živilih«. Bolj poznana jim je »Izbrana kakovost«, saj jo lažje zasledimo 

na izdelkih ter je v zadnjem letu promovirana tako s strani televizijskih reklamnih oglasov kot 

s strani trgovcev.  

»IZBRANA KAKOVOST«:  

ODGOVORI UČENCEV 6. RAZREDA:  

Učence smo vprašali, kaj je razlika med živili, ki imajo oznako » Izbrano kakovost« ter živili, 

ki tega nimajo:  

• »Mogoč ma ta več sladkorja kt un, k je izbrana kakovost in pol je tle notr več mleka, tm 

pa pol, k nedajo tok mleka, dajo sladkor.«  

• »Da ni velik umetnih snovi notr, da je bl naravn.«  

• »Da ma naravne sestavine.« 

• »Da nej bi bil dober, da ne bi vseboval kemikalij.« 

Poznajo razliko, da gre za živila, ki so izdelana iz bolj naravnih ter bolj kakovostnih sestavin. 

Obenem pa se zavedajo, da so pridelana v Sloveniji: 

• »Ta živila so res 100 % pridelana v Sloveniji.«  

Omenili smo transportne poti, kakšna bi bila povezava z oznako:  

• »Da manj časa potuje.«  

• »Tega z »Izbrano kakovostjo«, so prpelal direkt s kmetije v tovarno, tega je pa mogoče 

tut prpelu, ampak je pol ta mlek še neki časa stal recmo, preden so ga predelal v jogurt.«  

• »Čim manj časa traja, da pride do trgovine.«  

• »Je bolj sveže narjeno.« 

• »Al pa da majo izdelki več sestavin, kt uni, k majo »Izbrano kakovost«. 
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Razumejo, da so izdelki, ki imajo krajšo transportno pot bolj sveži ter imajo manj sestavin, ki 

podaljšujejo obstojnost izdelka. Vedo, kaj pomeni beseda lokalno. Besede sicer ne uporabljajo 

sami, vendar pomen poznajo: 

• Da je lokalno, da je iz Slovenije.«  

Zavedajo se pomembnosti ustrezne prehrane za živali, ki so namenjene pridelavi mesa. Za 

izdelke, ki nosijo oznako, je pomembno zdravstveno varstvo živali ter način krmljenja živali. 

Učenci 6. razreda, si pod tem predstavljajo:  

• »Da se morajo krave pasti na travniku.« 

• »Kokoši baterijska reja so v kletkah in je to slabše kot hlevska reja, kjer so kokoši lahko 

na travniku, zato se krave verjetno pasejo na travi.« 

• »Da kravam ne dajo jest briketov, ampak jim dajo jesti travo.«  

Izdelki z oznako imajo boljšo hranilno vrednost živila. Podali smo jim primer nemških in 

slovenskih jabolk, katera imajo večjo hranilno vrednost:  

• »Ta nemška jabolka so bla bl špricana, zato, da dalj časa zdržijo.«  

• »Te domači izdelki te bolj napolnejo, da si bolj sit.« 

• »Al pa banane, k čist zelene odtrgajo in pol jim dajo inekcije, da dozorijo.« 

• »Pa pač te iz Nemčije so skoz v hladilniku in pol izgubijo vse vitamine loh.«  

Primer - jagode: španske in slovenske jagode:  

• »Več vitaminov pa mineralov majo slovenske jagode.«  

• »Španske so brez oksusa, kt da bi jagode pomoču v vodo.«  

• »Iz drugih držav jih shranijo v hladilnike in pol po poti zgubijo vse vitamine.«  

Razumejo kaj pomeni hranilna vrednost živila ter znajo razumevanje opravičiti z zgoraj 

navedenimi trditvami.  

Razlika med oznakama »Izbrana kakovost« ter »Izbrana kakovost Slovenije«. Učenci razlike 

niso znali razložiti:  
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• »Druga slika prou pomeni, da so izdelek nrdil v Sloveniji, majo prou certifikat, ta druga 

pa nima in ni nujno, da je narjeno v Sloveniji.«  

Za pomoč smo jim podali primer mesa ter so razložili, kaj je razlika med zgornjima 

fotografijama: 

• »Pri »Izbrana kakovost«, je lahko meso vzrejeno v drugi državi, predelajo pa ga v 

Sloveniji. Pr »Izbrana kakovost Slovenije«, je meso pridelano in predelano v Sloveniji.« 

• »Krava je lh iz Italije, pol jo lohka pa v Sloveniji razkolejo in predelajo, to je Izbrana 

kakovost.«  

ODGOVORI UČENCEV 9. RAZREDA:  

Učenci poznajo razlike, zakaj so izdelki z oznako »Izbrana kakovost« boljši, saj sami ugotovijo, 

da so ti izdelki boljši, ker so sveži:  

• »Živila, k majo oznako, so jih strokovnjaki res use pregledal in so res uredu.«  

• »Transport - s tem, k potuje tolk dolg časa, recmo s Kitajske, se loh pokvar al pa dajo 

velik nekih stvari notr. Zato je bolj izbrana kakovost, k je iz Slovenije.«  

• »Da se peleš mim polja in pol veš, da boš ti to jedu, veš, kaj se bo s tem živilom dogajal.« 

• »Pridelane so v našem okolišu. Zagotovo je, da je ta jogurt iz boljšga mleka, ta drug 

jogurt, k pa oznake nima, je pa lahko mleko iz kjerkoli. Prevoz onesnažuje okolje, zato 

so te z oznako boljši, ker pač je iz Slovenije in se ne voz tok.« 

• »Pa pač uni, k so ful od deleč, so ful bl špricani kt uni, k jih prpelejo sam neki 

kilometrov, bolj so sveži.«  

Učenci 9. razreda so podali zelo obsežne in pravilne ugotovitve. Sami so že povedali nekaj o 

transportu, zato smo jim podali primer španskih in slovenskih jagod ter jih vprašali, kakšna je 

razlika: 

• »Te španske so brez okusa, kt da bi eno zgoščeno vodo jedu. Kt, da bi eno tapravo 

jagodo dal u vodo in pol bi iz te jagode naredu 50 jagod.«  

• »Manj majo vitaminov, zto, k jo prej utrgajo in pol rastlina sploh ne more dat use tisti 

jagodi, k jo mi utrgamo.«  
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• »To sezonsko sadje pač dejansko veš, da zraste v naravi do konca.«  

Izraz lokalno učenci poznajo in ga sami od sebe uporabljajo v pogovoru. Pravijo, da to 

pomeni:  

• »Izdelek je iz okolja, tm, k živimo.« 

• »Izdelek je slovenski.« 

S pomočjo podvprašanj pridejo do odgovora, da so živali, ki so namenjene pridelavi mesa, z 

oznako »Izbrana kakovost«, krmljene s kakovostnejšo krmo: 

• »Živali imajo več prostora na paši, niso tm, čist v eni mejhni kletki, recmo baterijska pa 

hlevska reja. 

• »Baterijska reja so čist natlačeni, hlevska majo pa več prostora, se lah premikajo živali.«  

• »Drgačna krmila za boljši mlek.« 

Razlika med oznakama »Izbrana kakovost« in »Izbrana kakovost Slovenije«. Učenci so 

samostojno ugotovili:  

• »Prvi znak »Izbrana kakovost« pač kaže sam, da živilo predelajo v Sloveniji, recmo 

kravo pa vzgojijo v Avstriji, drugi znak »Izbrana kakovost Slovenije« pa kaže, da 

pridelajo in predelajo v Sloveniji.« 

»NAJBOLJ INOVATIVNA ŽIVILA«:  

Zanimalo nas je ali učenci vedo, zakaj so živila, ki so bila izbrana kot »Najbolj inovativna 

živila« boljša, bolj kvalitetna od ostalih.  

ODGOVORI UČENCEV 6. RAZREDA:  

• »Živila, ki imajo to oznako, morjo bit neki wau.«  

• »Slovenska firma je, ne smejo bit predragi, more bit nekje dokazano, da so res dobra.«  

• »Več sadja, ni šprican sadje, če je bio.«  

• »Pač, če bo neki ful draži, naujo ljudje kupl, tko, da more bit normalna cena.«  

• »ore bit dokazan, da je res in pol, če bo tut mal dražji, bodo kupl.«  
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Pokazali smo jim fotografijo »Najbolj inovativnih živil« leta 2018, da so lažje argumentirali 

razliko: 

• »Recmo, če kupiš pomarančni sok al pa pesin sok, je bl wau, če kupiš pesin sok.«  

• »Toast pa konoplja, to je neki, k nismo čist navajeni.«  

• »Da bodo ljudje to kupl, ne sme bit nč notr, kar bi lahko škodoval ljudem.«  

• »Da so narejeni bolj iz naravnih materialov.«  

ODGOVORI UČENCEV 9. RAZREDA:  

Učenci menijo, da so »Najbolj inovativna živila«:  

• »Pač en se je spomnu, da je aronija dobra oz. je dokazan, da je dobra in pač, ker je neki 

novga, en nrdi jogurt iz tega, k je neki izvirnega.«  

• »Pršlo je na trg v zadnjem letu. Če dajo nek znak, bi več ljudi to kupl.« 

• »Bolj napredni na ekološkem podorčju. Pridelani v Sloveniji. Boljši okus.«  

• »Pa teh jagod, k so u Dukat jogurtu, so že vsi naveličani, tko, da se to inovativno živilo 

razlikuje po tem, da so ta inovativna živila neki posebnga.«   

• »Ta najbl inovativna živila so dobra za porabnika, prou tko narjena, una druga pa niso.«  

• »Pa pač recmo ta živila majo manj slabih maščob pa sladkorja pa več dobrih maščob.«  

S pomočjo primera pesin sok v steklenici, na drugi strani sok v plastenki, so prišli do ugotovitve, 

da so živila, ki nosijo oznako »Najbolj inovativno živilo«, bolj okolju prijazna: 

• »Steklo se laži reciklira kt pa eno plastiko, k je itak pousod. Plastični izdelki rabjo dlj 

časa za razgradnjo.«  

3. Poznavanje načina pridobivanja oznak »Izbrana kakovost« in »Najbolj 

inovativna živila«.  

Potrošnik ima premalo informacij o oznakah, ki jih nosijo izdelki, zato jim večkrat ne zaupa. 

Meni, da gre za neresnične podatke s strani proizvajalca. Potrebno je informiranje potrošnika, 

zato nas je zanimalo ali učenci poznajo načine, postopke za pridobitev oznak »Izbrana 

kakovost« in »Najbolj inovativna živila«.  
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»IZBRANA KAKOVOST«:  

ODGOVORI UČENECV 6. RAZREDA:  

Učence smo vprašali, če lahko vsako živilo nosi oznako » Izbrana kakovost«: 

• »Ja, če so dobre, lahko ja.«  

• »Ampak ne more bit lubenica, zato, k ni iz Slovenije.«  

Tekom pogovora so samostojno prišli do ugotovitev, da so za pridobitev oznak odgovorni 

različni inšpektorji ter da o tem ne odloča vsak posameznik:  

• »Te inšpekcije morjo pridit na kmetijo in pogledat, če delajo vse tko, kot morjo, 

pogledajo, če je res vse slovensko.«  

• »Loh tut zgubijo to oznako, recmo, da začne špricat, pol zgubijo.« 

• »Pol vsako leto preverjajo in če ni uredu, pol mu vzamejo to oznako.« 

Učenci razumejo, da morajo kmetje upoštevati vse lastnosti, ki so jih navedli pri razlikah med 

izdelki z oznako »Izbrana kakovost« in ostalimi.  

Zanimalo nas je, če razumejo, da morajo certifikacijski organi preveriti celotno pot. Npr. pri 

pridelavi jogurta morajo upoštevati celotno pot od kmeta, ki pridela mleko, do mlekarne, ki 

mleko predela v jogurt ter na koncu do trgovine: 

• »Tut mleko morjo pogledat, da vidjo, kaj dajo kravi za jest.«  

• »Upoštevat morjo pot od krave do mleka.«  

ODGOVORI UČENCEV 9. RAZREDA:  

Učenci poznajo postopek pridobivanja oznake »Izbrana kakovost«, vedo, da so za postopek 

odgovorne strokovne osebe: 

• »S strani mojstrov, strokovnjakov, od ljudi, ki se spoznajo na to.«  

• »Ljudje so ta izdelek mal bl kupval in pol so mojstri pogledal, če je res kakovosten.«  

• »Za pridobitev, morjo upoštevat neke omejitve.«  

• »Pa vrjetn so napovedene pa nenapovedane inšpekcije.«  
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• »Ta znak morjo obnavlat vsako leto, če ne večkrat.« 

Zavedajo se, da mora proizvajalec upoštevati določene omejitve, ki se nanašajo na razlike, ki 

so jih našteli v točki dve (razlika med živili, ki nosijo oznako ter ostalimi). Vprašali smo jih, 

kaj je potrebno pri pridelavi jogurta, ki nosi oznako » Izbrana kakovost«, preveriti: 

• »Strokovnjaki morjo pregledat vse od začetka, k se krava hrani pa do konca, od začetka 

do konca.« 

»NAJBOLJ INOVATIVNA ŽIVILA«:  

Učenci so razmišljali, kako živilo pridobi oznako »Najbolj inovativno živilo«.  

ODGOVORI UČENCEV 6. RAZREDA: 

Učenci 6. razreda menijo, da je najbolj pomembno, da so izdelki izvirni ter narejeni na način, 

ki bo koristil zdravju potrošnika. Menijo, da so tako ljudje kot strokovnjaki odgovorni za izbor 

»Najbolj inovativnega živila«: 

• »Ljudje, kkšna anketa bi lahko bla.«  

• »Al pa kkšni znanstveniki.«  

• »Al pa kkšni strkovnjaki, al pač kkšni, k se tok spoznajo, da vejo, katero živilo je najbl 

inovativno.«  

• »More bit na zdrav način narjeno.«  

• »Da je nekej izvirno.«  

ODGOVORI UČENCEV 9. RAZREDA:  

Učenci 9. razreda poznajo lastnosti, ki jih imajo »Najbolj inovativna živila« in razumejo, da 

mora živilo za pridobitev oznake upoštevati lastnosti oziroma neke pogoje, ki so določeni s 

strani strokovnjakov:  

• »Inšpekcija, strokovnjaki določjo.«  

• »Ja dobra hranilna vrednost more bit pa da je iz Slovenije in pol zberejo.  

• »Pregledat dajo znanstvenikom v laboratorije in oni pč pogledajo, če so kšne kemikalije 

notr.«  
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• »Kkšni strokovnjaki določjo, da so ta živila boljša.«  
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Razprava  

Danes mora biti potrošnik posebej pozoren, ko kupuje živila, saj je lahko »žrtev« proizvajalcev, 

trgovcev in reklamnih oglasov, ki oglašujejo in zavajajo potrošnika o lastnostih izdelka. Zato 

je pomembno, da zna brati deklaracijo izdelka ter razume oznake, ki jih najdemo na njem. Prav 

mladi potrošniki so večkrat izpostavljeni vsem reklamnim oglasom, ki ponujajo različne 

živilske izdelke. Ključno je, da otroke naučimo branja deklaracij ter poznavanja oznak, ki jih 

najdemo na živilih. V ospredje moramo postaviti oznake, ki označujejo slovenske proizvode, 

da jih bodo otroci v trgovinah lažje prepoznali. Slovenska hrana je tista, ki ni osiromašena glede 

hranilne vrednosti, ampak je polna vitaminov, mineralov, je sveža, lokalna in sezonska. 

Naš cilj je bil ugotoviti ali učenci 6. in 9. razreda poznajo oznaki »Izbrana kakovost« in »Najbolj 

inovativna živila«, ki jih najdemo na slovenskih izdelkih. Raziskovali smo, koliko učenci 

poznajo oznaki, kakšne so glavne prednosti ter kako živilo pridobi oznako. 

Rezultati raziskave so pokazali, da učenci znak »Izbrana kakovost« poznajo bolje ter so že 

večkrat zasledili oznako na izdelkih ter v reklamah. Čeprav je oznaka nova, učenci dobro 

poznajo prednosti izdelkov. Tako učenci 6. kot 9. razreda so izpostavili bistvene lastnosti, da 

gre za slovenske izdelke, ki so pridelani in predelani v Sloveniji, so bolj kakovostni, saj so živali 

krmljene z boljšo krmo, imajo krajšo transportno pot in imajo večjo hranilno vrednost, kot 

izdelki drugih držav. Razumejo, da mora izdelek izpolnjevati določene pogoje za pridobitev 

oznake ter je pregledan s strani inšpektorjev.  

Učenci 6. in 9. razreda, so v prvem delu skupnega pogovora o »Izbrani kakovosti« pri pogovoru 

dobro sodelovali. Večina učencev je odgovorila pri vsakem zastavljenem vprašanju.  

V drugem delu skupnega pogovora, smo se z učenci pogovarjali o »Najbolj inovativnih živilih«, 

učencem je oznaka manj poznana oziroma je več kot pol učencev za oznako slišalo prvič. Zato 

so med pogovorom sodelovali slabše. Učenci 9. razreda so sodelovali slabše kot učenci 6. 

razreda. Pri obeh bi lahko rekli, da je le približno polovica učencev odgovorila na posamezno 

vprašanje.  

Učenci 6. in 9. razreda razumejo, da gre pri »Najbolj inovativnih živilih« za izdelke, ki so na 

trg prišli v zadnjem letu ter imajo izboljšane lastnosti. Izdelkov niso povezovali s slovenskim 

poreklom, bolj z izdelki, ki predstavljajo nekaj nenavadnega, nekaj, kar ni značilno za naše 

okolje. Učenci 9. razreda so tekom pogovora spoznali, da je slovensko poreklo pogoj za 
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pridobitev oznake. Vsi so vedeli, da morajo izdelki za pridobitev naziva izpolnjevati pogoje ter 

da o izbiri odločajo inšpektorji.  

Menimo, da je znanje o »Najbolj inovativnih živilih« slabše, ker za proizvajalca oziroma 

izdelek oznaka ni obvezna. Proizvajalec se sam odloči ali bo izdelek imel vidno oznako ali ne, 

zato ga težje opazimo in prepoznamo v trgovini. Menimo, da je prav informiranje učencev o 

vseh oznakah pomembno. Znanje učencev o aktualnih oznakah na živilih se prenese na 

družinsko okolje in tako prav oni lahko prispevajo k nakupu prehransko ustreznejšinh izdelkov 

ter podpirajo nakup slovenskih izdelkov, ki so hranilno obogateni.  

Razlik v znanju med učenci 6. in 9. razreda, ki je vezano na obravnavani problem raziskave  ni. 

Lahko pa potrdimo, da imajo učenci 6. razreda nekaj več znanja o osnovah poznavanja živil , 

kot je npr. hranilna vrednost živila, ekološka pridelava, ... Razlika verjetno izhaja iz dejstva, da 

imajo učenci 6. razreda v tem letu predmet Gospodinjstvo, medtem ko učenci 9. razreda 

predmeta nimajo in  so osnove pozabili,  ker  jih v tistem obdobju najbrž  vsebine niso toliko 

zanimale. Med samim pogovorom smo opazili, da učence 9. razreda še vedno zanimajo vsebine 

o hrani in prehrani, kar so tekom pogovora tudi večkrat sami omenili: 

• »Velik boljš bi blo, če bi mel zdej Gospodinjstvo, kt tkt, k še nč ne veš.« 

Učenci 6. in 9. razreda oznaki poznajo ter razumejo glavne lastnosti, ki jih prikazujeta. Obenem 

se zavedajo pozitivnih lastnosti za družbo in vsakega posameznika, če potrošnik posega po 

takšnih izdelkih: 

• »Podpiramo kmete, da bodo lahko še naprej to delal, kar delajo.«  

• »Onesnaževanje, k se dalj časa vozjo iz tujine, zato je boljš, če kupmo slovenske 

izdelke.«  

• »Za zdravje.«  

• »Veš, da uživaš preverjeno, kakovostno hrano, ki je pridelana v Sloveniji.«  

• »Za okolje.«  

• »Tut v Sloveniji delajo dobre stvari, čeprou je mejhna in pol rajš kupiš naš izdelek - z 

lahkim srcem.«  
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5. SKLEP  

Ugotovili smo, da učenci poznajo pomen oznake »Izbrana kakovost« in »Najbolj inovativna 

živila«. Bolj znana jim je oznaka »Izbrana kakovost«, ki jo lažje zasledimo na izdelkih. V 

raziskavi je sodelovalo 12 učencev 6. razreda in 12 učencev 9. razreda, izbrane osnovne šole. 

Vzorec je premajhen, da bi lahko rezultate posploševali na širšo populcijo, vseeno smo dobili 

nekoliko vpogleda v znanje učencev o novih znakih kakovosti. Ugotovili smo, da učenci 

poznajo in razumejo oznako »Izbrano kakovost« ter jo prepoznajo na izdelku. Izdelkom, ki so 

bili izbrani za »Najbolj inovativna živila« ni potrebno nositi oznake, zato učenci izdelkov v 

trgovini ne prepoznajo. Vseeno s pomočjo vprašanj razumejo, da gre za izdelke, ki so prišli na 

trg v zadnjem letu in predstavljajo nekaj inovativnega. Težje razumejo, da je eden od pogojev 

za izbor slovensko poreklo, saj izdelke povezujejo z lastnostmi: eksotično, nenavadno. Razlike 

med izdelki z oznako »Izbrana kakovost« in ostalimi izdelki dobro poznajo ter razumejo 

pozitivne lastnosti lokalnih izdelkov za posameznika kot tudi za družbo. Učenci se zavedajo, 

da morajo izdelki z oznakama izpolnjevati določene pogoje, ki so preverjeni s strani 

certifikacijskih organov. Vedo, da morajo oznako »Izbrana kakovost« obnavljati z natančnimi 

pregledi s strani določenih inšpektorjev.  

Razlike med učenci 6. in 9. razreda nismo opazili, menimo, da imajo učenci 6. razreda veliko 

svežega znanja, saj imajo predmet Gospodinjstvo, pri katerem obravnavajo različne oznake na 

živilih. Med pogovori smo opazili, da učenci 6. razreda bolj poznajo osnovne pojme kot sta npr. 

hranilna in energijska vrednost. Obenem smo opazili veliko zanimanje za vsebine o prehrani s 

strani učencev 9. razreda. Sami so opozorili, da jih v tem obdobju te vsebine veliko bolj 

zanimajo, kot so jih v 6. razredu.  

V nadaljnjih raziskavah bi bilo potrebno vključiti več šol po vsej Sloveniji. Na podlagi vseh 

odgovorov predlagam, da bi pripravili zanimivo učno uro, ki bi vključevala vsebine, povezane 

s poznavanjem shem kakovosti na izdelkih. Učitelj bi tako imel predlagano učno uro, ki bi jo 

lahko uporabil pri pouku. Menim, da so te vsebine večkrat hitro obravnavane, saj se učencem 

ne zdijo zanimive.  So pa vsebine označevanja živil zelo pomembne za vse ciljne skupine 

potrošnikov, da znajo na trgu izbrati prehransko ustrezen izdelek, ki bo slovenskega porekla.  
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8. PRILOGI 

VPRAŠANJA ZA FOKUSNE SKUPINE:  

1. ALI UČENCI POZNAJO IN RAZUMEJO OZNAKI IZBRANA KAKOVOST IN 

NAJBOLJ INOVATIVNA ŽIVILA TER JU ZNAJO PREPOZNATI NA TRGOVSKIH 

POLICAH?  

Učencem bom prinesla:  

• Jogurt, ki nosi oznako »Izbrana kakovost«,  

• Jogurt, ki oznake nima.  

Nato jih bom vprašala:  

• Kateri jogurt bi izbrali ter zakaj so izbrali ravno tega ? (izbiro utemelji)  

Potem jim bom pokazala:  

• Bio jogurt z aronijo, z oznako »Inovacija leta 2018«,  

• Sadni jogurt, brez oznake.  

Vprašala jih bom:  

• Kateri jogurt bi izbrali ter zakaj so izbrali ravno tega ? (izbiro utemelji)  

»Izbrana kakovost«:  

• Na kaj pomislite, ko slišite besedno zvezo »Izbrana kakovost«? (napišite tri pojme, ki 

vam prvi pridejo na misel)  

• Kaj oznaka »Izbrana kakovost« na živilu (npr. jogurtu) pomeni?  

• Zakaj živila vsebujejo to oznako?  

• Ste že kdaj v trgovini, na televiziji, reklamnih oglasih slišali/videli oznako »Izbrana 

kakovost«?  

• Na katerih živilih bi lahko našli to oznako?  

• Kako bi v trgovini lahko prepoznali takšen izdelek?  
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»Najbolj inovativna živila«:  

• Na kaj pomislite, ko slišite besedno zvezo »Najbolj inovativna živila«? (napišite tri 

pojme, ki vam prvi pridejo na misel)  

• Kaj oznaka »Najbolj inovativna živila« (npr. na jogurtu) pomeni?  

• Zakaj živila vsebujejo to oznako?  

• Ste že kdaj v trgovini, na televiziji, reklamnih oglasih slišali/videli oznako »Najbolj 

inovativna živila«?  

• Na katerih živilih bi lahko našli to oznako?  

• Kako bi v trgovini lahko prepoznali takšen izdelek?  

2. ALI UČENCI POZNAJO RAZLIKO MED ŽIVILI, KI NOSIJO »OZNAKO 

IZBRANA KAKOVOST« IN »NAJBOLJ INOVATIVNA ŽIVILA« TER ŽIVILI, KI 

TEGA NIMAJO?  

»Izbrana kakovost«:  

• Kakšna bi lahko bila razlika med živili, ki nosijo oznako »Izbrana kakovost« in živili, 

ki te oznake nimajo?  

• Če vam povem, da so živila, ki nosijo oznako »Izbrana kakovost« lokalna, kaj to 

pomeni?  

• Zakaj bi bila lahko ta živila boljša, če so lokalna? (glede hranilne vrednosti)  

• Dve fotografiji, ki prikazujeta oznako »Izbrana kakovost«. Kakšna razlika je med 

njima? Kaj to pomeni? 

»Najbolj inovativna živila«:  

• Kakšna bi lahko bila razlika med živili, ki nosijo oznako »Najbolj inovativna živila« in 

živili, ki te oznake nimajo?  

• Živila, ki nosijo oznako »Najbolj inovativna živila« so proizvedena v Sloveniji. Živilo 

oznako dobi predvsem, kadar gre za živilo z ugodno prehransko sestavo, predvsem v 

povezavi z zdravjem človeka. Kaj to pomeni? Zakaj bi lahko bila ta živila boljša ?  
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3. ALI UČENCI VEDO, NA KAKŠEN NAČIN TER KJE, LAHKO ŽIVILO PRIDOBI 

OZNAKI »IZBRANA KAKOVOST« IN »NAJBOLJ INOVATIVNA ŽIVILA«?  

»Izbrana kakovost«:  

• Ali menite, da lahko vsako živilo nosi oznako »Izbrana kakovost«, kakšne pogoje mora 

živilo izpolnjevati?  

• Na kakšen način živilo pridobi oznako »Izbrana kakovost«?  

• Kašne pogoje mora živilo upoštevati (proizvajalec živila)?  

»Najbolj inovativno živilo«:  

• Ali menite, da lahko vsako živilo nosi oznako »Najbolj inovativno živilo«, kakšne 

pogoje mora živilo izpolnjevati?  

• Na kakšen način živilo pridobi oznako »Najbolj inovativno živilo«?  

• Kakšne pogoje mora živilo upoštevati (proizvajalec živila)? 

• Kaj menite, zakaj je dobro kupovati živila, ki nosijo oznaki »Izbrana kakovost« in 

»Najbolj inovativna živila«?  

➢ Na ravni posameznika, 

➢ Na ravni celotne družbe. 
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Spoštovani starši učenk in učencev 6. in 9. razreda! 

Sem Lara Maček, študentka 4. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer dvopredmetni 

učitelj biologije in gospodinjstva. V letošnjem letu me čaka diplomsko delo z naslovom 

Poznavanje novih znakov kakovosti na embalaži živil med osnovnošolci, ki obsega tudi 

raziskovalni del. Zanima me, koliko učenci 6. in 9. razreda poznajo oznaki »Izbrana kakovost« 

in »Najbolj inovativna živila«. S pomočjo šestih učencev bi izvedla skupinski intervju. 

Vprašanja bodo pripravljena vnparej. Med samim intervjujem bi snemala (sneman bo samo 

učenčev glas). Odgovore bom prepisala in jih uporabila v diplomski nalogi. Imen učencev ne 

bom objavila.  

Prosim Vas, da izpolnite spodnji obrazec in ga nato oddate učiteljici za gospodinjstvo. Vesela 

bom Vašega pozitivnega odziva, saj mi boste s tem zelo pomagali pri mojem diplomskem delu.  

 

Že vnaprej se Vam iskreno zahvaljujem,  

Lara Maček  

 

 

SOGLASJE 

Spodaj podpisan/a ______________________________________________________  

dovoljujem sodelovanje in glasovno snemanje svojega otroka  

_________________________________________ pri skupinskem intervjuju. Obiskuje  

________________________ razred OŠ _______________ .  

 

Podpis staršev:  

 

 

 


