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1. UVOD 

Na območju LAS Notranjska imamo samo pet zavodov, ki samostojno nabavljajo živila za organizacijo 

prehrane. To so štiri osnovne šole in en vrtec. Na območju je tudi Dom starejših v Cerknici, ki pa je 

eden od osmih centrov starejših podjetja DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o. in so vključeni v 

centralno naročanje živil. Enako je s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti, zato ti dve ustanovi 

nismo vključili v analizo tega območja. 

V analizo so vključeni naslednji javni zavodi: 

1. OŠ Jožeta Krajca Rakek (Občina Cerknica), ki ima 286 učencev1, 

2. OŠ Notranjski odred Cerknica, ki ima 811 učencev, 

3. OŠ Toneta Šraja – Aljoše Nova vas (občina Bloke), ki ima 137 učencev, 

4. OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu (Občina Loška dolina), ki ima 345 učencev, 

5. Vrtec Martin Krpan Cerknica, ki ima vključenih 498 otrok v 27 oddelkih. 

 

V vseh javnih zavodih na območju LAS Notranjska je okoli 1.100 otrok in dnevno v povprečju 

pripravijo okoli 3.700 obrokov. 

 

2. IZVAJANJE PREHRANE V VZGOJNO-VARSTVENIH ZAVODIH 

 

2.1. Zakonodajna določila 

Ker so na območju LAS Notranjska aktualne samo izobraževalne ustanove, smo se pri pregledu 

zakonodaje osredotočili samo na ta del javnih zavodov. 

 

Organizacijo šolske prehrane ureja Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16) in 

se uporablja za osnovne in srednje šole, posamezni členi zakona pa se smiselno uporabljajo v vrtcih, 

dijaških domovih, CŠOD.  Cilji tega zakona (3. člen) so, da se  

- ob upoštevanju načel trajnostne potrošnje zagotavlja kakovostna šolska prehana, s katero se 

vpliva na optimalni razvoj učencev in dijakov, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi 

prehranjevanja, na vzgajanje in izobraževanje za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja 

in okolja ter omogoči učencem in dijakom dostopnost do zdrave šolske prehrane;  

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

doseganju ciljev iz prejšnje alineje. 

 

 
1 za vse javne zavode je upoštevano št. učencev za šolsko leto 2018/2019 in vključuje tudi podružnice šol (podatki 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0058
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
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Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih 

zavodih, sprejete na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje (6. odtsavek 4. člena). Šolsko 

prehrano šole organizirajo (5. člen)tako, da izvedejo nabavo živil, pripravo, razdeljevanje obrokov, 

vodijo potrebne evidence, izvajajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti povezane s prehrano in drugo. 

Šola s pravili šolske prehrane (6. Člen) določi natančnejše postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, 

nadzor nad koriščenjem obrokov, določi čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje z 

neprevzetimi obroki ter načine seznanitve učencev/dijakov in staršev. 

 

Zakon torej ureja organizacijo šolske prehrane za učence/dijake, pravico učencev/dijakov do 

subvencije za šolsko malico ter nadzor nad izvajanjem tega zakona.  

 

Komisija za pripravo strokovnih podlag vezanih na Zakon o šolski prehrani je leta 2010 pripravila 

Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki obravnavajo vzgojno-izobraževalni 

in zdravstveni vidik šolske prehrane. Kot je navedeno uvodoma, neustrezne prehranjevalne navade v 

obdobju otroštva mladostništva vplivajo na prehranjevalne navade v kasnejših življenjskih obdobjih in 

s tem povezane bolezni. Zato je dobro sistemsko urejena šolska prehrana najučinkovitejši in 

najracionalnejši način za omogoačnje dostopnosti obrokov vsem učencem/dijakom ter vplivanje na 

njihov zdrav način življenja in zdrave prehranjevalne navade. 

 

Smernice vključujejo cilje, načela in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s šolsko prehrano, 

ter strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, 

količinske normative in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za izvedbo. Slednje temeljijo 

na dokumentih, ki jih je v zvezi s prehrano v zavodih sprejelo Ministrstvo za zdravje: Smernice za 

zdravo prehranjevanje v VVU (MZ, 2005), Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v VVU (MZ, 

2008) in Priročnik z merili kakovosti za živila v VVU (MZ, 2008). 

 

Priročnik  za merila kakovosti javnega naročanja hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah so leta 

2008 pripravila tri ministrstva, tedanje ministrstvo za šolstvo in šport, za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano ter za zadravje in sicer v okviru uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu 

prehranske politike 2005-2010. Oblikovan je nabor kakovostnih zahtev za posamezne skupine živil, ki 

ustrezajo načelom zdrave prehrane in je namenjen predvsem organizatorjem prehrane in 

strokovnemu osebju, ki sodelujejo pri pripravi javnega naročila. 

 

Omenjamo še Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnove šole (zadnja 

sprememba v letu 2017), ki  določa normative in standarde za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih  
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zavodih. Glede šolske prehrane v 12. členu opredeli normativ za organizatorja prehrane (en 

organizator prehrane na 4200 učencev), del teh aktivnosti pa je med druga strokovna dela pripisano 

še ravnatelju (6. člen) in pomočniku ravnatelja (7. člen). 

 

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2008) 

določa normative za organizatorja prehrane, ki opravlja delo za 60 oddelkov vrtca in organizatorja 

zdravstveno-higienskega režima, ki prav tako opravlja delo za 60 oddelkov vrtca. Če opravlja 

organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima delo na štirih do šestih 

lokacijah, se normativ zmanjša za dva oddelka, če opravlja delo na več kot šestih lokacijah, pa se 

normativ zmanjša za štiri oddelke. 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), ki je začel veljati 

30.12.2012, je prinesel spremembe tudi  na področje priprave javnih naročil za dobavo živil za šolsko 

prehrano. Od takrat naprej namreč lahko naročniki del naročila oddajo neposredno brez izvedbe 

postopka javnega naročanja, s čimer se omogoča lokalna samooskrba in uveljavitev načela kratkih 

verig. Naročnik lahko iz postopka javnega naročanja izloči posamezne sklope živil do vrednosti 80.000 

EUR (brez DDV), pri čemer pa vsa izločena živila predstavljajo do 20 odstotkov vrednosti vseh živil.  

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) iz leta 2016 pa je zadevo 

nadgradil in omogoča, da se iz postopka javnega naročanja izloči enega ali več sklopov, vsakega v 

vrednosti do 80.000 EUR (brez DDV). Pri tem pa ostaja, da lahko vsi izločeni sklopi predstavljajo 

največ 20 odstotkov skupne vrednosti živil (titih, ki se naročajo pri ponudnikih, ozbranih v postopku 

javnega naročanja in tistih, ki se naročajo pri lokalnih ponudnikih). 

 

Priporočila za javno naročanje živil sta leta 2013 pripravili takratno Ministrstvo za kmetijstvo in 

okolje ter Ministrstvo za finance. Uvodoma ugotavljajo, da so v državnem merilu javni zavodi 

pomembni porabniki  hrane. Praksa kaže, da javni zavodi naročajo hrano, ki je cenovno ugodna, a 

dostikrat sporne kakovosti na račun njene pridelave in predelave ter dolge poti od njive oz. hleva do 

krožnika. Razlog je tudi v tem, da naročniki pogosto ne znajo opredeliti zahtev glede kakovosti živil. S 

pripravo priporočil so želeli na eni strani pomagati osebam, ki vodijo postopke javnih naročil, in na 

drugi strani potencialnim dobaviteljem s posredovanjem koristnih informacij o zahtevani kakovosti 

kmetijskih pridelkov in živil v javnih zavodih. 

 

2.2. Organizacija prehrane in priprava javnih naročil 

Tri četrine javnih zavodov na območju LAS Notranjska pripravi triletna javna naročila. V vseh primerih 

jih pripravijo zunanji izvajalci v sodelovanju z zaposlenim v javnih zavodih, ki so v večini primerov po 
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izobrazbi živilski tehnologi v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi sodelavci. V enem primeru pri 

pripravi javnega naročila sodelujeta kuhar in računovodja. 

 

Vsi javni zavodi so seznanjeni s Priročnikom za merila kakovosti javnega naročanja hrane v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah (2008), uporablja ga zgolj en zavod. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) letno izvaja strokovno spremljanje skladnosti šolske in 

vrtčevske prehrane z velajvnimi prehranskimi smernicami. V letu 2017 (strokovno spremljanje je bilo 

opravljeno na 92 zavodih) med drugim ugotavljajo, da so na vprašanje formalne izobrazbe 

organizatorja prehrane 61 odstotno odgovorili pod rubriko »drugo«. Najpogosteje so to učitelji 

razrednega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok, učitelji tehnike in fizike, športni pedagogi.... Med 

navedenimi izobrazbami organizatorjev prehrane pa je najpogosteje učitelj biologije in gospodinjstva 

(23 odstotkov), profesor gospodinjstva (9 odstotkov).  

 

3. ORGANIZATOR PREHRANE 

Skladno s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

je določeno, da organizacijo prehrane v vrtcih organizator prehrane opravlja za 60 oddelkov vrtca 

(9).  

V osnovnih šolah organizacijo prehrane lahko izvaja, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja gospodinjstva v 

izobraževalnem programu osnovne šole ali je končal univerzitetni študijski program živilske 

tehnologije.  

 

Kadrovsko ureditev v osnovnih šolah ureja Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa 

osnovne šole, v katerem je določeno, da se v osnovni šoli za 4200 učencev sistemizira delovno 

mesto organizatorja šolske prehrane, v šoli z manjšim številom učencev pa v ustreznem deležu.  

 

Veljavne Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je leta 2010 pripravila 

Komisija za pripravo strokovnih podlag vezanih na Zakon o šolski prehrani, v točki 2.1.2 opredeljuje 

vlogo organizaorja šolske prehrane. 4. člen Zakona o šolski prehrani navaja, da je treba pri 

organizaciji šolske prehrane upoštevati omenjene smernice. 

 

Organizator šolske prehrane opravlja zelo odgovorno in zahtevno delo tako z organizacijskega, 

strokovnega in ekonomskega stališča. Da bo organizacija prehrane potekala skladno z temeljnimi 

načeli šolske prehrane (načelo strokovnosti in strokovnega usposabljanja, načelo strokovne 

avtonomnosti, načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja, načelo 

aktualnosti, načelo celostnega pristopa, načelo ekonomičnosti, načelo evalvacije lastnega dela; 1. 

poglavje smernic) so v nadaljevanju navedene osnovne naloge organizatorja šolske prehrane: 

- skrbi za ustrezno organizacijo prehrane  na šoli, 

- načrtuje dnevno prehrano otrok in mladostnikov z upoštevanjem fiziološko prehranskih 

potreb glede energijske in hranilne vrednosti in sestavlja jedilnike vključujoč vse 

elemente zdrave prehrane, 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7036
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7973
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7973
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- načrtuje ustrezno razdeljevanje obrokov in kulturno uživanje hrane, 

- sodeluje pri spremljanju stroškov poslovanja šolske kuhinje in sodeluje pri oblikovanju 

cen prehranskih obrokov, 

 

 

- skrbi za stalno strokovno usposabljanje kuhinjskega osebja in daje dopolnilne predloge za 

izobraževanje osebja v drugih ustanovah, 

 

 

- skrbi za izvajanje sanitarno-higienskih priporočil, 

- sodeluje pri sestavi pravil šolske prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih, 

- sprejema pobude in sugestije oz. reklamacije, ki se nanašajo na organizacijo šolske 

prehrane, 

- sodeluje (vodi) komisijo za šolsko prehrano na šoli. 

 

 

Po podatkih MIZŠ za šolsko leto 2018/2019 imamo v Sloveniji šest osnovnih šol (vključene tudi 

podružnice in šole s prilagojenim programom), ki imajo več kot 1000 učencev. Največja med njimi 

ima 1284 učencev. Glede na prej omenjen normativ za organizatorje prehrane to pomeni, da je za 

največjo slovensko šolo lahko sistemiziran organizator prehrane v obsegu 30 odstotkov. Na območju 

LAS Notranjska so podatki sledeči: 

 

Vzgojno-izobraževalni zavod 

(območje LAS Notranjska) 

Št. učencev Delež organizatorja 

šolske prehrane (v %) 

Št. ur na 

mesec 

OŠ Jožeta Krajca Rakek 286 6,8  11,8 

OŠ Not. odred Cerknica 811 19,3  33,5 

OŠ T.Š.A. Nova vas (Bloke) 137 3,3  5,7 

OŠ heroja J. H. Stari trg pri 

Ložu 

345 8,2  14,3 

 

V vseh osnovnih šolah je na območju skupaj 1579 učencev, kar pomeni zgolj 37,6 odstotni delež 

organizatorja prehrane. Če upoštevamo v povprečju 174 delovnih ur na mesec, to pomeni za največjo 

šolo 33 ur in za najmjanjšo šolo manj kot šet ur mesečno, ki naj bi jih organizator prehrane namenil za 

organizacijo šolske prehrane. Med druga strokovna dela, ki jih ravnatelj oz. pomočnik ravnatelja 

opravljata  v okviru svojih delovnih obveznosti sodi tudi delo organizatorja prehrane. Glede na 

spremembe zakonodaje na drugih področjih in spodbujanje posameznih resorjev k uporabi zdrave 

lokalne hrane, se zakonodaja v okviru šolskega resorja temu ni prilagodila, saj odstotek organizatorja 

prehrane ostaja nizek. Treba je vedeti, da je z možnostjo izločanja sklopov in s tem sodelovanja s 

posameznimi lokalnimi ponudniki, precej več dela z orgnizacijo dnevne prehrane.  
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4. REZULTATI ANALIZE 

 

Ob rezultatih raziskave za celotno območje sodelujočih LAS, smo pogledali rezultate tudi za javne 

zavode na podorčju LAS Notranjska. Ti rezultati nam bodo služili za konkretne aktivnosti, tako na 

stranijavnih zavodov kot tudi na strani lokalnih ponudnikov, ki bodo prispevali k vzpostavitvi sistema 

kratke oskrbne verige. 

 

4.1. OBDOBJE NAROČANJE ŽIVIL 

Raziskava je pokazala, da večina javnih zavodov (51,43 %) živila naroča, (tabela 2) za obdobje štirih let 

z medletnim odpiranjem konkurenčnih ponudb.  

Na območju LAS Notranjska večina javnih zavodov objavlja javna naročila za obdobje treh let. 

 

4.2. PRIPRAVA JAVNIH NAROČIL 

V javnih zavodih javna naročila živil v večini primerov zaupajo zunanjim izvajalcem in sicer v 65,71 

odstotkih od vseh v analizi obravnavanih javnih zavodov.  

Na območju LAS Notranjska  vsem javnim zavodom pripravljajo javna naročila zunanji izvajalci. Vzroki 

za to so enaki kot na celotnem območju. Znotraj javnih organizacij ni ustrezno usposobljenih oseb, ki 

bi lahko izvedli tovrstno javno naročilo. Med tistimi, ki sodelujejo z zunanjimi izvajalci pa so učitelji 

gospodinjstva (ki so največkrat tudi organizatorji prehrane), kuharji, računovodje in /ali ravnatelji. 

 

4.3. MOŽNOSTI NAKUPA LOKALNIH ŽIVIL 

Vsi javni zavodi na Notranjskem so seznanjeni z določili v zakonu o javnem naročanju, da je možno 

naročati pri lokalnih ponudnikov.  Nekaj teh možnosti so tudi izkoristili, vendar v zelo majhnih 

obsegih. Kot navajajo tri kmetije nudijo mleko in mlečne izdelke, dve pa pretežno sadje in nekaj 

zelenjave.  

So pa vsi javni zavodi na Notranjskem odgovorili, da bi bili pripravljeni sodelovati v sistemu lokalnega 

naročanja, kar pomeni, da bi se med sabo povezali in tudi uskladili jedilnike, predvsem v smeri večje 

sezonskosti prehrane. 

Kar po drugi strani pomeni, da večino živil dobavljajo velike trgovske verige in drugi večji dobavitelji. 

 

4.4. ŠOLSKE SHEME 

Predstavnike javnih zavodov smo v okviru raziskave vprašali ali so vključeni v sheme šolskega sadja, 

šolskega mleka, shemo tradicionalnega slovenskega zajtrka, načela kratkih verig in načelo zelenega 

naročanja.  
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Vse OŠ na Notranjskem so vključene v šolsko shemo sadja (vrtci se ne morejo vključiti), v šolsko 

shemo mleka pa samo dve. Razlogi za slednje so enaki kot na celotnem območju sodelujočih LAS:  

- preveč zahtevna administracij, za tako majhno vrednost naročila, 

- učenci zavračajo mleko in mlečne izdelke brez dodanega sladkorja ali sadja,  

- mleka učenci ne marajo,  

- pogoji razdeljevanja in zahtevno skladiščenje mleka 

 

4.5. IZLOČENI SKLOPI 

Glede izločenih sklopov javni zavodi na Notranjskem ne odstopajo od ostalih. Največ kupujejo sveže 

sadje in zelenjavo ter mleko, najmanj pa testenine in sadne sokove. Količinsko kupijo največ 

krompirja ter mleka.  

Živila po katerih povprašujejo javni zavodi iz lokalne ponudbe so predvsem kruh in pekovski izdelki 

ter testenine, raznovrstno meso in eko meso, moke, suho sadje in čaji. Na Notranjskem so 

zainteresirani za testenine in pekovske izdelke, več zelenjave v zimskem času predvsem pa bi si želeli 

zadostnih količin. 

 

4.6. ZAVRŽENA HRANA 

Kar se tiče zavržene hrane je slika precej podobna celotnemu območju sodelujočih LAS kakor tudi 

celotni Sloveniji (glede na raziskavo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 2018). Izstopata sadje in 

zelenjava, sledijo polnozrnati pekovski izdelki inmleko.  

Tudi razlogi so na vseh treh nivojih približno enaki:  

- sveže sadje in zelenjava – kratek rok uporabe (gnitje)  

- nizka kakovost in obstojnost nabavljenih živil  

- otroci, dijaki in ostali konzumirajo le sveži kruh 

- otroci, dijaki in ostali zavračajo polnozrnate izdelke (kruh in pekovske izdelke) 

- otroci in dijaki ne sprejemajo okusa, vonja in arome nepredelanega svežega mleka 

- rib ne marajo – ostajajo celi skuhani obroki 

- zavračajo svežo zelenjavo (niso privajeni okusa) 

 

 

4.7. SKLADIŠČENJE 

Za sadje in zelenjavo ima ustrezne skladiščne kapacitete 65% v raziskavi sodelujočih javnih zavodov. 

Najmanj zavodov ima skladišča za meso, ter kruh in pekovske izdelke. Večina torej lahko skladišči 

sveže sadje, zelenjavo in mlečne izdelke. 

Na Notranjskem so problemi s skladiščenjem še večji.. Ena ustanova sploh nima možnosti 

skladiščenja, druge bi lahko dobavljale živila 2x tedensko, in sicer za zelenjavo in sadje ter mlečne 

izdelke. 
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4.8. NAROČANJE ŽIVIL IZ DOMAČEGA OKOLJA 

Javne zavode smo povprašali o tem, ali si želijo naročati hrano iz lokalnega okolja. Vsi so odgovorili 

pozitivno in navedli tudi nekatere razloge, ki so predvsem, kvaliteta in sledljivost.  

Glede dosedanjih izkušenj z naročanjem hrane direktno od kmetov imajoo tudi na Notranjskem 

dobre, oziroma pozitivne izkušnje, kot so: 

- kmetije se potrdijo prilagoditi svojo ponudbo šolam in vrtcem, 

- kratka pot hrane, posledično manjše emisije in onesnaženost okolja,   

- zelo dobra kvaliteta. 

 

Pri direktnem naročanju hrane direktno iz kmetij, pa prihaja tudi do nekaterih težav, ki so jih opisali 

kot:  

- sezonskost, 

- nimajo zadostnih količin, še posebej ne skozi celo leto, 

- v zimskem času ni možno dobiti zelenjave, 

- administrativne težave, kmetje nimajo časa, volje, izkušenj z birokracijo, ki jo zahtevajo javne 

zavode, 

- nimajo stalnega letnega cenika, cene se določajo sproti,  

- malo ponudnikov na lokalnem nivoju,  

- razdrobljenost naročil, ena kmetija ne pokriva celotnega naročila, zato moramo kontaktirati 

več kmetij, da izpolnimo naročilo,  

- problem logistike, 

 

Rezultati ankete so pokazali, da so vsi sodelujoči javni zavodi pripravljeni za doma, lokalno pridelano 

hrano plačati več. Tudi na Notranjskem. 

 

 


