
PREHRANA V VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH
PRIPOROČILA IN UGOTOVITVE STROKOVNEGA 

SPREMLJANJA KAKOVOSTI JEDILNIKOV 

TEA KORDIŠ



KRATEK KVIZ

• Ali mislite, da bi v Sloveniji lahko zmanjšali breme kroničnih nenalezljivih 
bolezni, debelost, srčno – žilne bolezni, možgansko kap, KOPB, onkološka 
obolenja?

DA NE

• Za koliko?

20% 40% 60% 80% 100%

• S čim?
Zdravili (kurativa) zdrav življenjski slog (preventiva)

• Kdaj bi začeli z ukrepi?

ob rojstvu v najstništvu ko zbolimo nikoli, enkrat je treba umret
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Ali imate, ali ste imeli, radi koga, ki

• Ima sladkorno bolezen

• Je predebel

• Je utrpel kap

• Je zbolel za rakom pljuč, prostate, prebavil …

• Je zbolel za demenco
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4. člen

Smernice za zdravo prehranjevanje

v vzgojno-izobraževalnih zavodih

(Strokovni svet RS za splošno izobraževanje) 

135. dopisna seja, 11. 8. 2010 

JAVNO-ZDRAVSTVENI VIDIKVZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI VIDIK 

Vzgojni vidik organizacije in razdeljevanja 

šolske prehrane 

Vloga organizatorja šolske prehrane 

Vzgojno-izobraževalne dejavnosti s 

področja hrane in prehranjevanja

Komisija

ZRSŠ

Strokovne usmeritve in navodila
4. člen ZŠolPre-1 (šolska prehrana)



Sistemsko zagotavljanje kvalitetne

ponudbe v šolah in vrtcih

 Smernice zdravega prehranjevanja v VIZ (Ministrstvo za 
zdravje, 2005)

 Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v VIZ, 1. 
izdaja, Ministrstvo za zdravje, Zavod RS za šolstvo (2008)

 Priročnik z merili kakovosti za javna  naročila hrane v VIZ 
(2012)

 Zakon o šolski prehrani (Ur.l. RS, št. 3/13), 20.člen

 Informacije o zdravi prehrani in zdravju nasploh 
vključene v kurikul in dostopne vsem otrokom



Strokovno spremljanje šolske prehrane
(20. člen ZŠolPre-1)

S strokovnim spremljanjem se:

• ugotavlja skladnost šolske prehrane s strokovnimi usmeritvami iz druge alineje šestega odstavka 
4. člena tega zakona 

• zagotavlja svetovanje šolam. 

Strokovno spremljanje načrtuje in izvaja javni zdravstveni zavod (NIJZ)



Namen in cilj strokovnega spremljanja

• Strokovno neodvisno spremljanje šolske prehrane z vidika 
upoštevanja strokovnih usmeritev in navodil.

• Vzpostaviti sistem enotnega spremljanja prehrane v VIZ.

• Zagotoviti individualno svetovanje z namenom odprave zaznanih 
odstopanj.

• Identificirati zavode, ki dosegajo slabšo skladnost s strokovnimi 
usmeritvami.

• Zbiranje podatkov za analize in sledenje trendov.

• Priprava strokovnih izhodišč za izvajanje strokovne pomoči v regiji 
in usmerjanje ukrepov na državni ravni.

Šolska 
politika 

Šolska 
jedilnica

Priprava 
obrokov 

Nabava 
živil

Pestrost

Izbira

Kakovost 
obrokov

Varnost 
hrane

Izgled
obrokov

Zdrava ponudba & zadovoljstvo uporabnikov
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Individualno: 

- strokovna mnenja

- svetovanje

- …

Delovanje ožje strokovne skupine

Skupinsko: 

- letna poročila

- regijska srečanja

- delavnice

- …



Izhodišča za strokovno spremljanje

• Kdo načrtovanju šolsko prehrano, osebje

• Kako se načrtuje jedilnik, kdo naroča živila

• Kako se upoštevajo strokovne usmeritve

• Kdo in kako pripravljajo javne razpise

• Kdo pripravlja nabor živil

• Kaj upoštevajo pri izboru (ceno, kakovost, hranilne vrednosti, kriterije kakovosti … 
Pri procesiranih živilih – zasledovanje hranilnih vrednosti, ter npr. količina 
sladkorja, soli ter npr. dvig sadnega deleža ali pri mesnih izdelkih mesnega deleža 
– REFORMULACIJA ŽIVIL

• Sprejemanje ponujenih obrokov med otroki

• Količina odpadne hrane – vrste

• Energijsko in hranilno vrednotenje obrokov
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Statistika strokovnega spremljanja

Število vključenih v spremljanje (vključno do konca 2018):

• 120 OŠ

• 115 OŠ s podružnicami 

• 159 OŠ z vrtcem

• 34 VVZ

• 90 VVZ s podružnicami

• 31 SŠ

• 5 DD

• 3 CŠOD

• 4 druge kombinacije

SKUPAJ: 612 VIZ

5 letnih poročil o strokovnem spremljanju 
(2013-2017)

1 poročilo o vrednotenju kosil v OŠ v letu 2011
1 poročilo o anketi med šolami v letu 2010
1 poročilo o kakovosti dijaških obrokov v letu 

2009
1 poročilo o analizi malic v OŠ po regijah v letu 

2006



Izvedba strokovnega spremljanja s 
svetovanjem

Slika 2: Izvedba strokovnega spremljanja s svetovanjem 2013-2018



Opredelitev vsebin prehrane v LDN

• Vsebine ne odražajo dejanske problematike in 
se v praksi ne  uresničujejo

• Pogosto niso opredeljeni cilji, aktivnosti in 
izdelki ter terminski načrt za njihovo izvedbo.

• Niso zapisane številne dejavnosti, ki se sicer v 
praksi izvajajo…

Graf 8: Vključevanje učnih vsebin prehrane glede na 
zaznano problematiko v letu 2018



Vzpostavljenost šolske skupine za prehrano 

• Večinoma imenovane s strani ravnatelja.

• Pogosto skupine niso v polni sestavi, 
manjkajo zunanji člani.

• ne udejanjajo  predlogov,

• so neoperativne, ni zapisnikov, ne uspejo 
doseči konsenza ipd.  
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Graf 7: Vzpostavljenost skupine za prehrano v letih 2013-2018



Vzpostavljeno „notranje spremljanje“
(19. člen ZŠolPre-1)

Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo 
zadovoljstva učencev oziroma dijakov in staršev s šolsko 
prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola spodbuja zdravo 
prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Redno spremljanje zadovoljstva uporabnikov 
(izvajanje anket med učenci) je izvajalo vsaj 
enkrat letno 75 % šol (n=306, 2018).

Samonadzorni 
kontrolni vprašalnik

Vendar pa se to ne odrazi v načrtovanih ciljanih 
aktivnostih LDN



Načrtovanje jedilnikov v skladu s smernicami

Slika: Načini načrtovanja obrokov (n=247, 2013-2018) Možnih več odgovorov.
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Energijsko in hranilno ovrednotenje šolskih obrokov

Vir : Gregorič in sod., 2011, Pokar Vatovec, 2008

PRIPOROČILO MALICA KOSILO

Energijska vrednost (kJ) 1742,9 2418,5

Energijska gostota (kJ/g) 5,3 3,7

Beljakovine (% kJ) 10-15 13,6 18,4

Skupne maščobe (% kJ) <30 26,5 31,3

Nasičene maščobne kisline (% kJ) <10 / 7,6

Ogljikovi hidrati (% kJ) >50 59,5 50,5

Prosti sladkorji (% kJ) <10 / 10,8

Prehranska vlaknina (g/1000 kcal) >10 9,1 13,1
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Graf 7: Pogostost prehranskega vrednotenja jedilnikov v letu 2018



Skladnost jedilnikov glede vključevanja živil

Mleko in mlečni izdelki
Stročnice
jajca

Sladki in mastni mlečni izdelki

V velikih časovnih presledkih ali v
razmeroma majhni frekvenci oz. v
največ petino oz. 20 % obrokov1 in
ne večkrat na isti dan



19

Odsvetovane skupine živil
Pogostost vključitve  (v štirih tednih oz. 20 dnevnih) Predlog zamenjave za odsvetovana živila - ob upoštevanju priporočenih postopkov priprave in doseganju 

uravnotežene sestave obrokov

Sladki ali slani pekovski izdelki, vključno z 

industrijskimi deserti in drugimi sladicami

do 1- krat; če se organizira več dnevnih 

obrokov ali različnih menijev do 2-krat

Peciva, ki jih pripravimo sami z malo ali brez dodanega sladkorja in/ali maščob in/ali soli, z uporabo polnovredne moke, 

priporočenih maščob, z dodatki svežega sadja/zelenjave, oreškov, puste skute ali jogurta.

Sladki in/ali mastni mlečni izdelki  ter 

deserti

do 1- krat; če se organizira več dnevnih 

obrokov ali različnih menijev do 2-krat

Navaden jogurt in drugi priporočeni mlečni izdelki brez dodanega sladkorja, ki jim sami dodamo sveže sadje/zelenjavo, 

ovsene kosmiče in/ali oreške.

Mesni izdelki s homogeno strukturo do 1- krat; če se organizira več dnevnih 

obrokov ali različnih menijev do 2-krat

Izdelki z vidno strukturo mesa in z manjšo vsebnostjo maščob (npr. piščančje/puranje prsi, pusta šunka) ali mesni namazi 

iz pustega mesa, ki jih pripravimo sami z malo dodane soli in z dodatkom npr. skute, jajc, stročnic, zelišč in zelenjave.

Sladkan kakav ali čaj ter z vodo razredčen 

sadni sok 

do 1- krat; če se organizira več dnevnih 

obrokov ali različnih menijev do 2-krat

Nesladkan sadni/zeliščni čaji, kakav brez dodanega sladkorja

Zelenjavni sokovi ali sokovi s 100% sadnim deležem, ki se redčijo z vodo (priporočljivo razmerje 1:1), mineralne vode ali 

hipertonični napitki14

Ocvrta živila v globoki maščobi do 1- krat; če se organizira več dnevnih 

obrokov ali različnih menijev do 2-krat

Živila, ki jih cvremo s pomočjo konvekcijske pečice z minimalno porabo priporočenih maščob

Sladkane pijače in sadni sok kot samostojna 

pijača

Se ne vključuje Pitna voda,  voda, mineralna voda, nesladkan sadni/zeliščni čaji.

Zelenjavni sokovi ali sokovi s 100% sadnim deležem, ki se redčijo z vodo (priporočljivo razmerje 1:1), mineralne vode ali 

hipertonični napitki

Instant juhe, jušni koncentrati, slane 

začimbne mešanice ipd.

Se ne vključuje Jedi na osnovi svežih surovin, ki jih pripravimo z dodatkom zmerne količine soli in naravnih začimb/zelišč.

Industrijski majonezni/ kremni /čokoladni 

namazi 

Se ne vključuje Namazi, ki jih pripravimo sami na osnovi  pustega mesa, mlečnega izdelka (npr. sveži sir, skuta) ali stročnic (npr. čičerika,

soja, leča) s poljubnim dodajanjem zelenjave, sadja, rib, priporočenih maščob, začimb ipd.

Sladkano mleko, kremni polnomastni siri, 

siri s plemenito plesnijo, topljeni siri

Sladkarije, sladki in  soljeni prigrizki Se ne vključuje /

Kokosova in palmina mast, kakavovo 

maslo, margarina za peko

Se ne vključuje Olje oljne ogrščice, sojino olje, oljčno olje, ekstra sončnično olje, občasno v manjših količinah maslo ali mazave/mehke 

margarine

Izdelki, ki vsebujejo alkohole ali aditive iz 

skupine umetnih arom, umetnih barvil, 

sladil ali ojačevalcev okusov 

Se ne vključuje /

Industrijsko pripravljene in polpripravljene 

jedi in izdelki 

Izjemoma V primeru njihove vključitve, se v obrok vedno doda še nepredelana (osnovna) živila (npr. sveža zelenjava, sveže meso) 

Jedi na osnovi svežih surovin, ki jih pripravimo z dodatkom zmerne količine soli in naravnih začimb/zelišč.

[1]

Mesečno vključevanje odsvetovanih skupin živil v dnevne obroke 



Pogostost vključevanja posameznih skupin živil v 
MALICE

1,0

10,7

15,3

0,9

5,0

7,3

13,1

47,0

81,2

78,8

0 20 40 60 80 100

2017–2018

• Več vode in nesladkanih 
izbir

• Manj sladkih pijač 
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• Manj mesnih izdelkov s 
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mesnih izdelkov s 
homogeno strukturo



Pogostost vključevanja posameznih skupin živil v 
KOSILA
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VRTEC mala porcija

(ustreza 

dnevnemu 

energijskemu  

vnosu 1250 kcal 

oz. 5225 kJ)

velika porcija 

(ustreza 

dnevnemu 

energijskemu 

vnosu 1550 kcal 

oz. 6480 kJ)

OSNOVNA ŠOLA, CŠOD mala porcija 

(ustreza 

dnevnemu 

energijskemu 

vnosu 1800 kcal 

oz. 7524 kJ)

srednja porcija 

(ustreza 

dnevnemu 

energijskemu 

vnosu 2100 kcal 

oz. 8778 kJ)

velika porcija 

(ustreza 

dnevnemu 

energijskemu 

vnosu 2400 kcal      

oz. 10.032 kJ)

SREDNJA ŠOLA, DIJAŠKI DOM mala porcija 

(ustreza 

dnevnemu 

energijskemu 

vnosu 2400 kcal 

oz. 10.032 kJ)

velika porcija 

(ustreza 

dnevnemu 

energijskemu 

vnosu 3000 kcal 

oz. 12.555 kJ)

ZA
JT

R
K
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N

 M
A

LI
C

A

Živilo/jed (v gramih) Kulinarična delitev*

Mlečna jed za zajtrk (ml. zdrob, ml. močnik, ml. riž …) Mlečne jedi 150-180 150-250 180-250 200-300 200-250 200-250 200-350

Jajčna jed Meso in zamenjave 50-90 60-90 80-100 90-120 100-150 100-150 120-170

Kruh/pekovsko pecivo (zajtrk/malica) ** 30-60 30-70 40-80 50-100 501-120 501-120 601-120

Krekerji, grisini, krispiji … ** 10-20 10-30 20-30 20-50 20-50 20-50 30-40

Namaz (zajtrk/malica) Namazi 10-20 10-30 10-40 10-50 10-50 10-50 10-60

Maslo/margarina za namaz (zajtrk/malica) ** do 10 10-20 10-20 10-20 20-25 20-25 20-25

Sir2 ** 10-20 10-25 10-30 10-30 20-30 20-30 30-50

Mesni izdelek (salama)2 ** 10-20 10-30 10-40 10-40 20-40 20-40 30-50

Mleko za napitek (mleko, kakav, bela kava …) in mlečni izdelki (jogurt, kefir, kislo mleko …) ** 100-150 150-200 150-250 150-250 180-250 180-250 200-250

Nesladkan čaj/naravna limonada Napitki 150-180 150-180 200-220 200-250 200-250 200-250 200-250

Sveže sadje (zajtrk)3 ** 50-60 80-100 80-100 100-150 100-200 100-200 100-200

Zelenjava (zajtrk)3 ** 10-20 20-40 40-50 40-60 60-80 60-80 60-80

Sadje za malico (vključno 100 % sadni sok) 3 ** 80-120 100-160 100-200 100-200 100-200 100-200 150-200

Zelenjava (malica)3 ** 15-20 20-30 30-40 40-60 40-60 40-60 50-90

Sušeno sadje3 (zajtrk/malica) ** 10-20 10-25 10-25 10-30 15-30 15-30 15-30

Oreški ** / / do 5 5-10 10-15 10-15 10-25

NOVE SMERNICE: Povprečne velikosti porcij za praktično uporabo 
pri razdeljevanju v kuhinjah



„Kvalitativno“ opredeljeni kriteriji pri javnem naročanju

• Zunanja pravna pomoč

• Nepravilno poimenovanje živil

• Oblikovanje preobsežnih sklopov

• Težave pri definiranju in ocenjevanju meril

• Nepoznavanje certifikatov shem kakovosti...

• Edino merilo „nizka cena“

• med 5 % do 10 % ekoloških živil in med 10 % in 40 
% lokalnih živil glede na celotno naročilo
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Graf 10: Delež zavodov, ki so v letih 2013-2018 v celoti 
vključevali merila, s katerimi so spodbujali nabavo živil iz 
lokalnega okolja



Vir: U. Blaznik, M. Gregorič; 1. nacionalna konferenca o prehrani in telesni dejavnosti, 
okt. 2016, Brdo pri Kranju
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Izbira prehransko ustreznejših živil

SHEME KAKOVOSTI



MERILA ZA IZBOR ŽIVIL

• UPOŠTEVATI: EKONOMSKI, PREHRANSKI, KAKOVOSTNI IN EKOLOŠKI 
VIDIK

• SEZNAMI POTREBNIH ŽIVIL NA OSNOVI LASTNIH JEDILNIKOV –
RAZVRSTITI V SKLOPE

• RAZISKAVA TRGA – prehranske in kakovostne lastnosti izdelkov ( v 
pomoč lahko tudi katalog živil)

• Z merili kakovosti opredelimo izbiro in nabavo čim bolj ustreznih in 
kakovostnih živil
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Izbiramo čim manj predelana živila

Izbiramo prehransko ustreznejše izdelke (hranilna 
vrednost, % sladkorja, soli, maščob)



Največji izziv za organizatorja prehrane?

Vir: OŠ Kungota projekt JAZ, TI in MI http://www.os-sp-
kungota.si/Jaz,%20ti%20in%20mi.html

Vir: Sobotainfo https://sobotainfo.com/novica/lokalno/shod-pred-
panvito-zivljenja-zivali-ne-bodo-ugasnila-neopazeno/441792



Ustrezne kombinacije živil v obroku

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

DOPOLDANSKA 

MALICA

Tunin namaz (R)

Ržen kruh (Ž)

Rezina paradižnika (SZ)

Sadni nesladkani čaj

Mesno-zelenjavni namaz 

(BM, Z),

Ovseni kruh (Ž)

Metin nesladkani čaj

Mlečni polnozrnat 

pšenični zdrob (M, PŽ)

Sadje (S)

Voda

Koruzni nesladkani kosmiči 

(Ž)

Mleko (M)

Banana (S)

Skutni namaz (M)

Polnozrnat kruh (PŽ)

Rezina paprike (SZ)

Sadni nesladkani čaj

KOSILO Zdrobova juha (Ž)

Ajdova kaša z jurčki, 

puranji zrezek v smetanovi 

omaki (PŽ, BM)

Rdeča pesa v solati (KZ)

Naravna limonada 

Korenčkova juha (KZ)

Krompir v kosih z blitvo (K)

Pečen ribji file (R)

Zelena solata s čičeriko 

(SZ)

Voda

Goveji golaž (RM)

Kruhov cmok (Ž)

Zeljna solata (SZ)

Voda

Brokolijeva juha (KZ)

Piščančja rižota iz 

polnozrnatega riža (BM, 

PŽ)

Mešana solata (SZ)

Voda

Fižolova enolončnica z 

zelenjavo (St, Z)

Manj sladkan šarkelj iz 

pirine moke (Ž)

Voda

POPOLDANSKA 

MALICA

Graham polnozrnata 

žemlja (PŽ)

Navadni jogurt (M)

Sadje (S)

Voda

Rezina sira (M)

Koruzni kruh (Ž)

Sadje (S)

Nesladkan čaj

Pirina žemlja (Ž)

Sadje (S)

Nesladkan čaj

Ajdov kruh (Ž)

Suho sadje, orehi (SI)

Voda

Črna polnozrnata žemlja 

(PŽ)

Lešniki in sadje (S)

Voda

Legenda
Ž-žita/škrobna jed, PŽ-polnozrnati izdelek, St-stročnice, K-krompir, BM-belo meso/izdelek, RM-rdeče meso/izdelek, R-ribe/izdelek, M-mleko/izdelek, S-sadje, SI-sadni izdelek, Z-zelenjava, SZ-
surova zelenjava, KZ-kuhana zelenjava

Strukturira obroka – raznolikost v izboru – pogostost vključitve – zmernost v količini 



Več front
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šolska jedilnica

učilnica

kuhinja

razdelilna linija

šolski vrt



„Prikrita indoktrinacija“

• S primernimi pristopi (zgledi, 
pozitivni odnos, način 
predstavitve, vztrajnost…) 
lahko odločilno vplivamo na 
večjo sprejemljivost zdravih 
izbir in razvoj zdravih 
prehranjevalnih navad. 

• Sladice - iz šolske kuhinje, polnovredna moka, manj sladkorja 
ali sadje, jogurt namesto maščobe

• Ribe – kot namaz, panada (del moke, del kosmičev ali 
koruzna moka)

• Hrenovke + pirin kruh, rezina zelenjave namesto ketchup-a

• Čokoladni namaz + kruh iz polnovredne moke + voda s 
pomarančo

• Pleskavice (sveže mleto meso + ajda/ovseni kosmiči + 
začimbe namesto soli)

Kako narediti kašo 

bolj zanimivo od pice?



- „Prehrana.si“ - NACIONALNI PORTAL O HRANI IN PREHRANI -
Krepitev in povečevanje informiranosti in znanja o koristih 
zdrave prehrane. Zagotavljanje verodostojnih, strokovnih in 
razumljivih informacij s področja prehrane v različnih
življenjskih obdobjih. Povezovanje stroke in promocija 
znanosti na področju prehrane in javnega zdravja.

- Kuhna pa to - Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno
kosilo!

Itd….

Program sofinancira:

(Interno) Izobraževanje (kuharskega) osebja

- MPU - Model (teoretičnega in praktičnega) usposabljanj kuharjev 
ter vzpostavitev kapacitet oziroma mreže izobraževalcev/izvajalcev



Izzivi na področju zagotavljanja 
skladnosti šolske prehrane …

• Prenovljene smernice zdravega prehranjevanja (opredelitev min. 
standardov, poenostavitev, združitev obstoječih strokovnih dokumentov, 
navodila za diete, količinski normativi…)

• Nadgradnja ŠOLSKI LONEC: osrednji nacionalni podporni portal za lažje 
udejanjane smernic: prakse, usmeritve, orodja za načrtovanje in 
občasno vrednotenje jedilnikov, navodila za diete...

IN V SKLADU S TEM PRENOVA 

STROKOVNO SPREMLJANJE / SVETOVANJE VIZ – NIJZ mnenja, nacionalna 
letna poročila ter vzpostavitev izkaznice o doseganju kriterijev + poročanje 
VIZ o odpravi zaznanih odstopanj

Ver 2.0



Primer obvestila – izkaznice za VIZ 

Predvideno je, da bi vsak 
VIZ prejel semafor 
dosegana kriterijev 
skladnosti s strokovnimi 
usmeritvami in navodili –
za vnaprej določene 
kazalnike



Izvajanje projektov, programov, primerov 
dobrih praks



REŠITVE

• Ali mislite, da bi v Sloveniji lahko zmanjšali breme kroničnih nenalezljivih 
bolezni, debelost, srčno – žilne bolezni, možgansko kap, KOPB, onkološka 
obolenja?

DA

Za koliko?

80%

• S čim?
zdrav življenjski slog (preventiva)

• Kdaj bi začeli z ukrepi?

ob rojstvu
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SPONZORJI
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• KDO BO SPONZORIRAL ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG?

• KDO BO SPONZORIRAL ZDRAVO KMEČKO PAMET?

• KDO BO ZASLUŽIL, ČE BOMO ŽIVELI ZDRAVO?

• KDO BO ZASLUŽIL, ČE NE BOMO BOLNI?



Muzejska 5, 8000 Novo mesto

Tea.kordis@nijz.si

Hvala za pozornost.

mailto:matej.grgoric@nijz.si

