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1. Izvleček 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi je teoretični del, v katerem smo predstavili 

Vrtec Mengeš, njegovo poslanstvo, naloge, načela vrtca in organiziranost dela v njem. 

Predstavili smo organizacijo prehrane v vrtcu, obseg dela organizatorja prehrane in smernice 

zdravega prehranjevanja, po katerih za prehrano vrtčevskih otrok v Vrtcu Mengeš sestavljamo 

jedilnik. 

Namen in cilj raziskave je bilo ugotoviti, kaj bi bilo po mnenju vzgojiteljic potrebno 

spremeniti v vrtčevski prehrani, ugotoviti uspešnost uvajanja sprememb prehrane v Vrtcu 

Mengeš in dejavnike, ki uspešno vplivajo na uvajanje sprememb v vrtčevski prehrani ter na 

kakšen način vključiti zaposlene v vrtcu v uvajanje sprememb v vrtčevski prehrani.  

V vzorec je vključenih 36 zaposlenih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v Vrtcu Mengeš.  

Osnovo za izvajanje dela so tvorili zapisi septembrskih jedilnikov leta 2011 in zapisi 

septembrskih jedilnikov leta 2012. Zanimala nas je pogostost pojavljanja svežega sadja, 

zelenjave in živil z dodanim sladkorjem na tedenski ravni. Zanimala pa nas je tudi pogostost 

in raznolikost pojavljanja prilog, kruha, rib in juh na mesečni ravni jedilnika. Vsa živila smo 

prešteli in analizirali v kolikšni meri se ponavljajo v mesečnem oziroma štiri tedenskem 

obdobju. Dobljene rezultate v letu 2012 in letu 2013 smo primerjali. 

Podatke smo zbirali tudi s pomočjo anketnih vprašalnikov za zaposlene. Vprašalnik so 

zaposleni izpolnjevali dvakrat. Prvič leta 2012 pred uvedenimi spremembami v vrtčevsko 

prehrano in drugič leta 2013, po uvedenih spremembah.  

Rezultati so pokazali, da so zaposleni menili, da so premalo vključeni v proces prehranjevanja 

pred uvedenimi spremembami, ter da uvedene spremembe pozitivno vplivajo na odnos 

zaposlenih do prehranjevanja otrok v vrtcu.  Raziskava pa je tudi pokazala, da smo z uvedbo 

sprememb prehrane v vrtcu upoštevali smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno 

izobraževalnih ustanovah. 

 

Ključne besede: vrtec, prehrana v vrtcu, spremembe v prehrani, predšolski otroci, organizator 

prehrane, vzgojiteljice 



 

 

 

III 

 

2. Abstract 

 

This thesis consists of two parts. In the theoretical part we present Mengeš Pre-school, its 

mission, tasks, principles and work organization. We also describe the organization of pre-

school nutrition, the amount of food organizer's work and guidelines for healthy nutrition 

which are followed in menus of Mengeš Pre-school. 

The aim and the objective of the research were to establish which modifications are needed in 

pre-school's diet by pre-school teachers’ opinion, the success of implementing modifications 

in pre-school's diet, factors that successfully impact these modifications and how to include 

the pre-school staff in the process of diet modifications. The sample consists of 36 pre-school 

teachers and their assistants from the Mengeš Pre-school.  

The research was based on September 2011 and September 2012 menus. We examined the 

frequency of fresh fruits, vegetables and foods with added sugar on weekly basis. We also 

examined the frequency and diversity of side dishes, bread, fish and soups on monthly basis. 

All foods were counted and analysed how often they repeat within a month. Results of 2012 

were compared to those of 2013. 

Data were also collected from pre-school staff survey questionnaires. They answered the 

questionnaires twice; firstly in 2012, before the pre-school diet modifications were 

implemented and secondly in 2013 after the implementation of modifications. 

The results showed insufficient involvement in pre-school's diet process prior to 

modifications according to the staff's opinion and the positive influence these modifications 

have on the staff's attitude towards the pre-school's diet. The research also showed our 

compliance with guidelines for healthy nutrition while implementing diet modifications. 

 

Key words: pre-school, pre-school diet, diet modifications, pre-schoolers, food organizer, 

teachers 
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4. Uvod 

Že nekaj časa je družba v obdobju, ko se daje večji poudarek in pozornost na prehrano. 

Zavedamo se dejstva, da prehrana predstavlja enega od glavnih temeljev za zdravje tako 

posameznika kot družbe. Prehranjevalne navade prebivalcev Slovenije niso ravno najboljše, 

zato je potrebno na tem področju še veliko narediti. Ker pa se prehranjevalne navade 

oblikujejo že v dobi otroštva, je potrebno z ustreznimi navadami prehranjevanja začeti že od 

malih nog. Prva ustanova, v katero zakoraka najmlajša populacija, je vrtec, kjer je otrokom 

zagotovljena dnevna prehrana. Otroci v vrtcu zaužijejo 3 do 4 obroke. Doma pojejo morda le 

še pozno malico in večerjo. Glede na to, da otroci obiskujejo vrtec 5 dni na teden, to pomeni, 

da njihova celodnevna oskrba s hrano v večji meri temelji prav na vrtčevski prehrani. Zato je 

pomembno, da je prehrana v vrtcu zdrava, uravnotežena, pestra in varovalna, ter da se otroci 

že v vrtcu naučijo zdravih prehranjevalnih navad.  

Ker pa javni vrtci obstajajo že bistveno dlje, kot pa traja obdobje, v katerem se daje velik 

poudarek na zdravo prehrano, se je marsikje pozabilo slediti novostim, priporočilom in 

smernicam zdravega prehranjevanja, kar je že razvidno iz jedilnikov, ki jih vrtci objavljajo na 

svojih spletnih straneh. V enem izmed vrtcev sem dobila priložnost, da v prehrano in 

prehranjevanje uvedemo spremembe z namenom, da hrana postane taka, kot jo priporočamo v 

današnjem času.  
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5. Pregled objav 

5.1. Predstavitev vrtca Mengeš 
Organizirano varstvo otrok se je v Mengšu začelo leta 1960. Prvi prostori so bili urejeni v 

družbeni hiši na Kidričevi cesti, kjer je bilo v varstvu najprej le 7 otrok. Ker pa je bilo 

povpraševanje po prostih mestih večje od prostorskih zmogljivosti, so leta 1963 v prostorih 

Kulturnega društva Mengeš odprli še eno igralnico. Najprej so hrano za otroke pripravljali v 

Domu počitka Mengeš, kasneje pa ji je na svojem domu kuhala kuharica Ana Kralj. V vrtec 

so jo z vozičkom vozili šolarji. Leta 1965 se je Vrtec Mengeš združil z Vzgojno-varstvenim 

zavodom Domžale. Zaradi vedno večjega števila otrok v Mengšu so leta 1969 postavili nov 

vrtec, v katerem je bilo prostora za 75 otrok, ki so bili razdeljeni v 5 starostnih skupin od 

šestega meseca starosti do vstopa v šolo. Ta vrtec je že imel lastno kuhinjo in veliko igrišče.  

Leta 1986 so zgradili še novo enoto, ki je takrat nosila ime Kurirček, in vanjo sprejeli 134 

otrok. V tej enoti je bila nova kuhinja, pralnica in večnamenski prostor. Leta 1992 je ta enota 

dobila novo ime in sicer enota Gobica. Leta 1998 je Vrtec Mengeš postal samostojni zavod 

(Vrtec Mengeš, 2009). 

V vrtcu se skrbi za otrokovo dobro počutje, upoštevajo se otrokove individualne razlike v 

razvoju in učenju, zaposleni se strokovno podpirajo in spremljajo otrokovo učenje in razvoj. 

Delavci vrtca se tudi stalno strokovno izpopolnjujejo in samoizobražujejo ter prisluhnejo 

izkušnjam, mnenjem sodelavcev ter vnašajo spoznanja v delo z otroki (Vrtec Mengeš, 2013). 

5.2. Poslanstvo vrtca 

Zadovoljstvo otrok, staršev in zaposlenih se dosega s kvalitetnim medsebojnim sodelovanjem, 

vključevanjem, izobraževanjem, ustvarjanjem in razvijanjem, s pozitivno naravnanostjo, 

profesionalnostjo in dobro voljo. 

Zaposlene pri delu vodijo vrednote, kot so poštenost, iskrenost, ljubezen, zdravje in učenje. 

V vrtcu Mengeš se sledi nenehnim družbenim spremembam. Otrokom, ki obiskujejo vrtec, se 

omogoča učenje spretnosti in sposobnosti, ki jim bodo v oporo vse življenje. 

Vsi zaposleni ustvarjajo pogoje za kakovostno življenje in bivanje vseh otrok v vrtcu, tako da 

so ustvarjalni pri oblikovanju in izvajanju programov v okviru ciljev in načel predšolske 

vzgoje. V interesu zaposlenih je poglobljeno seznanjanje, upoštevanje in spoštovanje 

otrokovih pravic, predvsem pa se poudarja strpnost in solidarnost. 
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Za zdravje se skrbi s prehrano, z dobro organizacijo dela in ustrezno delovno klimo, s 

skupnim druženjem v različnih športnih in zabavnih aktivnostih (Hribar – Sicherl, M., 2012). 

 

5.2.1. Temeljni cilji in naloge Vrtca Mengeš 

Temeljni cilji in naloge Vrtca Mengeš so razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja 

sebe in drugih, razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje 

v skupinah, razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega 

doživljanja in izražanja, negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije, 

ter razvijanje neodvisnega mišljenja, spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in 

ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja, spodbujanje doživljanja 

umetniških del in umetniškega izražanja, posredovanje znanj z različnih področij znanosti in 

vsakodnevnega življenja in spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja ter razvijanje 

samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje (Hribar – Sicherl, M., 2012). 

 

5.3. Naloge vrtca 

Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete 

življenja družin in otrok, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 

sposobnost (Zakon o vrtcih, 2013).  

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavljamo možnost za optimalni razvoj ne glede na 

spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno 

konstitucijo.  

Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do 

izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je 

to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter postopnim razvijanjem 

kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje (Hribar – Sicherl, M., 2012a). 

5.4. Načela vrtca Mengeš 

Načrtovanje pedagoškega procesa temelji na naslednjih načelih:  

 Načelo demokratičnosti in pluralizma (različni programi, različni teoretski pristopi, 

različne metode in načini dela z otroki, pester izbor vsebin in dejavnosti, fleksibilnost 

v prostorski in časovni organizaciji življenja in dela v vrtcu);  
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 Načelo odprtosti, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev;  

 Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti, načelo multikulturalizma 

(omogočanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka, upoštevanje 

značilnosti starostnega obdobja in individualnih razlik v razvoju in učenju);  

 Načelo omogočanja izbire in drugačnosti (programi in dejavnosti, med katerimi starši 

in otroci lahko izbirajo);  

 Načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti;  

 Načelo uravnoteženosti (med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja ter področji dejavnosti); 

 Načelo horizontalne in vertikalne povezanosti;  

 Načelo sodelovanja s starši;  

 Načelo sodelovanja z okoljem;  

 Načelo kritičnega vrednotenja;  

 Načelo razvojno procesnega pristopa;  

 Načelo timskega načrtovanja;  

 Načelo aktivnega učenja  

(Hribar – Sicherl, M., 2012a). 

5.5. Organiziranost dela v Vrtcu Mengeš 

Vrtec Mengeš deluje kot javni zavod za vzgojo in varstvo otrok. Uprava in sedež se nahajata v 

enoti Gobica, ki je tudi največja enota na Šolski ulici 12 v Mengšu, sicer pa se dejavnosti 

izvaja v treh enotah.  

Okvirni dnevni razpored dejavnosti je prilagojen bioritmu in potrebam odraščajočega otroka, 

je fleksibilen, z načrtnim in sistematičnim pristopom k spremembi dnevne rutine, da se lahko 

prilagaja individualnim potrebam otrok, staršem in dejavnostim, ki se izvajajo v oddelkih in 

enotah v okviri veljavnega Kurikula.  

Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo 

in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok.  
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5.5.1. Potek dneva v vrtcu 

Od 5.45 do 8.00 otroci prihajajo v vrtec in nato vsaka skupina odide v svojo igralnico. 

Od 8.00 do 9.00 je čas za zajtrk. 

Od 9.00 do 11.00 potekajo vodene dejavnosti po Kurikulu, projekti, aktivnosti na prostem, 

sprehodi, čas pravljic … 

Ob 10.00 imajo otroci, ki so vključeni v prvo starostno skupino, dopoldansko malico. 

Ob 11.00 do 12.30 začnejo otroci s kosilom. Prvi s kosilom začenjajo najmlajši, najkasneje pa 

najstarejše skupine. 

Od 12.30 do 13.30 potekajo nega, počitek in mirne dejavnosti. 

Od 13.30 do 14.30 imajo vsi vključeni otroci popoldansko malico. 

Do 16.30 otroci odidejo domov. 

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument s programom dela za predšolske otroke in je 

strokovna podlaga za različne programe vzgojnega dela.  

Predlagane vsebine in dejavnosti (postavljene so ločeno za prvo in drugo starostno skupino 

otrok) predstavljajo možne poti in načine uresničevanja ciljev, vzgojitelj pa je tisti, ki se po 

strokovni in avtonomni presoji odloča, kaj, kdaj in kako (Hribar – Sicherl, M., 2012a). 

5.5.2. Razporeditev otrok v šolskem letu 2012/2013 

Z vidika razvojnih značilnosti predšolskih otrok delimo otroke na dve starostni obdobji:  

 Od 1. do 3. leta: gre za občutljivo in intenzivno obdobje z vidika telesnega in 

psihičnega razvoja. Otrokovo učenje in pridobivanje izkušenj je vezano na zaznavanje 

in gibanje.  

 Od 3. do 6. leta: to obdobje je kakovostno nova stopnja. Posebej velja poudariti 

potrebo po sodelovanju z vrstniki, komunikacijo in močnem čustvenem doživljanju. 

Opazna je nova kvaliteta v mišljenju in socialnem spoznavanju.  

 

Zaradi specifičnosti posameznega obdobja je določena zgornja meja števila otrok, število 

odraslih v posameznem oddelku in število ur, ko morata biti v oddelku prisotni dve osebi. 

Tako je v prvem starostnem obdobju 14 otrok (Sklep ustanovitelja, Občine Mengeš) in šest ur 

skupne prisotnosti dveh odraslih oseb. Pri starejših otrocih se poveča število otrok na 22 

oziroma 24 v oddelku in se zmanjša skupna prisotnost odraslih na štiri ure dnevno, pri 

kombinirani skupini je sočasnost povečana na pet ur dnevno. Oboje ima vpliv na ceno 
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programa, tako je v oddelkih prvega starostnega obdobja višja kot v starejših oddelkih. Vsako 

leto prihaja do razdruževanja posameznih oddelkov zaradi spremembe števila otrok po tretjem 

letu (Hribar – Sicherl, M., 2012a). 

 

Vrtec Mengeš v šolskem letu 2012 /2013 vključuje 397 otrok, ki so razporejeni v 22 

oddelkov. 10 oddelkov je v prvi starostni skupini in 12 oddelkov v drugi starostni skup 

 

Preglednica 1: Število sprejetih otrok po skupinah 

SKUPINA ENOTA GOBICA ENOTA SONČEK ENOTA ZORMAN 

I. starostna 3x14=42 (1-2let) HG 

4x14=56 (2-3let) HG 

1x13=13 (1-2let) HG 

2x14=28 (2-3let) HG 

1x21=21 (3-5let) HTG 

1x24=24 (4-5let) HG 

 

II. starostna 3x19=57 (3-4let) HG 

1x24=24 (4-5let )HG 

1x24=24 (5-6let) HG 

1x22=22 (5-6let) HG 

1x19=19 (3-4let) HG 

1x20=20 (4-6let) HTG 

1x23 =23 (4-5let) HG 

1x24 =24 (5-6let) HG 

 

SKUPAJ SKUPIN: 13 7 2 

ŠTEVILO OTROK: 225 127 45 

ŠTEVILO SKUPIN PO 

VSEH ENOTAH: 

22   

ŠTEVILO OTROK PO 

VSEH ENOTAH: 

397   

Legenda: HG = homogena skupina, HTG = heterogena skupina 

 

 

5.6. Zaposleni v vrtcu Mengeš 

Tedenska delovna obveznost vseh delavcev, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za poln 

delovni čas je 40 ur. Realizacijo delovnega časa delavcev načrtujemo v skladu z zakoni in 

kolektivno pogodbo. Poskrbeli bomo za učinkovito izrabo delovnega časa, za dnevno 

evidentiranje prihodov in odhodov. 

Strokovni delavci opravijo del svoje delovne obveznosti tudi izven vrtca (izobraževanje, 

načrtovanje, sodelovanje z okoljem). Urnike pripravita organizacijski vodji. Pri tem 

upoštevata prihode in odhode otrok v posameznih oddelkih. Število prisotnih otrok v 
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jutranjem času je tudi merilo za prihode strokovnih delavcev. Z urniki zagotavljamo tudi 

sočasnost, kot jo predvideva Zakon o vrtcih.  

Delovni čas ostalih je fleksibilen glede na delovne naloge, običajno je prihod med 7.00 in 

8.00 uro in odhod med 15.00 in 16.00 uro.  

V kuhinji je delovni čas ravno tako fleksibilen in odvisen od jedilnikov, v večini časa je od 

6.00 do 14.00 (Hribar – Sicherl, M., 2012a). 

5.6.1. Kadrovska struktura 

V letu 2012 je Vrtec Mengeš zaposloval 58 oseb z različno stopnjo izobrazbe na različnih 

delovnih mestih, kar prikazujejo spodnji grafikoni.  

 

Ravnateljica (1)

Svetovalna delavka (1)

Računovodja (1)

Vzgojiteljica (22)

Pomočnica vzgojiteljice (23)

Poslovna sektetarka (1)

Vzdrževalec (1)

Kuharica (3)

kuharska pomočnica (4)

Perica (1)

 

Graf 1: Kadrovska struktura v letu 2012(Hribar – Sicherl, M., 2012a) 
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II. stopnja  (5)

III. stopnja (0)

IV. stopnja (3)

V. stopnja (28)

VI. stopnja (6)

VII./1 (16)

VII./2 (1)

 
Graf 2: Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2012 

(Hribar – Sicherl, M., 2012a) 

 

Izobrazbena struktura kaže, da je v Vrtcu Mengeš zaposlenih največ delavcev s srednjo 

izobrazbo, naslednji so delavci z visoko izobrazbo. 

Do 25 let (5)

26 do 30 let (7)

31 do 35 let (10)

36 do 40 let (10)

41 do 45 let (10)

46 do 50 let (8)

51 do 55 let (8)

 
Graf 3: Starostna struktura zaposlenih v letu 2012 

(Hribar – Sicherl, M., 2012a) 
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5.7. Organizacija prehrane 

Družinska prehrana večkrat ni takšna, kot bi morala biti, zaradi neznanja ali ekonomskih 

nezmožnosti nekaterih staršev, pa tudi zaradi agresivnega oglaševanja in agresivne ponudbe 

hranilno siromašnih industrijsko predelanih živil na trgu (Bagon, 2008). Ker otroci večino 

časa preživijo v vrtcu, saj so starši v službi, se v Vrtcu Mengeš zavedamo pomena zdravega 

prehranjevanja. Pomembno je, da se v najmlajšem obdobju oblikujejo ustrezne prehranske 

navade, kajti te vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem 

obdobju. 

Pri načrtovanju prehrane upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje leta 2005, priprava hrane pa 

poteka po smernicah sistema HACCP ( sistem zagotavljanja zdravstveno ustreznost po metodi 

ocene tveganja) in ob upoštevanju dobre higienske prakse. Upoštevamo tudi, da so časi od 

priprave do serviranja hrane čim krajši, kar nam zagotavlja določeno mero mikrobiološke 

varnosti hrane. 

 

5.7.1. Zakonodajna podlaga 

Prehrana otrok v vzgojno-izobraževalnih ustanovah je bila po letu 1991 urejena z novo 

slovensko področno zakonodajo (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Uradni list RS, št. 115/03-uradno prečiščeno besedilo in 65/05) in Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, 

št. 12/96, 44/00, 78/2003, 72/2005), ki določajo, da morajo vzgojno-izobraževalne ustanove 

zagotoviti pogoje za otrokov telesni in duševni razvoj, česar pa vzgojno-izobraževalne 

ustanove ne morejo zagotavljati brez kakovostne prehrane in pravilnega odnosa do 

prehranjevanja. Med cilje, ki najbolj neposredno posegajo na področje prehrane otrok, sodi 

razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje, ki se navezuje na 

navajanje na zdravo in kulturno prehranjevanje (Gabrijelčič-Blenkuš in sod., 2005). 

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje v 

15. členu navaja, da organizator prehrane opravlja delo za 60 oddelkov vrtca.  

Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v 

programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi 

potrebami pa v 5. členu navaja, da je organizator prehrane lahko, kdor je končal:  

 visokošolski strokovni študijski program zdravstvene nege ali sanitarnega inženirstva, 

 univerzitetni študijski program gospodinjstva, biologije ali živilske tehnologije, 
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 visokošolski strokovni študijski program prve stopnje zdravstvena nega ali prehransko 

svetovanje – dietetika, 

 univerzitetni študijski program prve stopnje živilstvo in prehrana ali sanitarno 

inženirstvo, 

 magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – 

biologija ali gospodinjstvo), zdravstvena nega, prehrana, živilstvo ali dietetika. 

Organizator prehrane v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za 

predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja 

predšolskih otrok v programih za predšolske otroke.  

 

5.7.2. Temelji za kreiranje prehranske politike v Vrtcu Mengeš: 

• Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike (Ur. l. RS, št. 39/05); 

• Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (od prvega leta 

naprej), Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, 2005; 

• Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (od 

prvega leta naprej), (Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, 2008); 

• Smernice dobre higienske prakse za kuhinje vrtcev (Skupnost vrtcev Slovenije, 2009); 

• sistem HACCP (analiza tveganja kritičnih kontrolnih točk, angl. Hazard Analitical 

Critical Control Point). 

 

5.8. Program dela organizatorja prehrane 

Organizator prehrane v vrtcu deluje na vseh področjih, ki se tičejo hrane, nabave živil in 

načrtovanja jedilnikov. 

5.8.1. Stalne naloge organizatorja prehrane: 

 Načrtovanje organizacije prehrane ter dela v kuhinji v sodelovanju z vodjo kuhinje;  

 Načrtovanje, organizacija, usklajevanje in nadzor dela na celotnem področju 

prehranskega in higienskega režima; 

 Nadzor nad izvajanjem sistema HACCP v kuhinji ter ostalih prostorih vrtcev ter 

nadzor nad izvajanjem sanitarno-higienskih predpisov;  
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 Sodelovanje z vodji enot pri izvajanju nalog s področja zdravstveno-higienskega 

režima in vzdrževalno-tehničnih del;  

 Načrtovanje, spremljanje in nadzor nad izvajanjem letnega delovnega načrta za 

področje prehransko-tehnične službe;  

 Sodelovanje z zunanjimi ustanovami (Zavodom za zdravstveno varstvo, zdravstveno 

inšpekcijo …) ter izvajanje ukrepov v skladu z odločbami oziroma priporočili le-teh; 

 Načrtovanje pri nabavi strojev, orodij, pripomočkov, kuhinjske in namizne posode; 

 Sodelovanje s kuhinjo in starši ob dieti otroka;  

 Sodelovanje v projektu EKOVRTEC; 

 Vodenje evidenc o nabavi in porabi živil;  

 Vodenje evidenc o nabavi in porabi čistilnih sredstev in pripomočkov.  

 

5.8.2. Organizator prehrane v Vrtcu Mengeš opravlja predvsem 

naslednje naloge: 

 Pri sestavi mesečnih jedilnikov upošteva standarde in smernice zdravega 

prehranjevanja; 

 Sodeluje z vodjo kuhinje pri načrtovanju dnevne prehrane otrok; 

 Sodeluje pri izvedbi javnih naročil za živila; 

 Kontrolira cene dobavljenih živil; 

 Sodeluje z dobavitelji ter pri reklamacijah; 

 Spremlja organizacijo priprave v kuhinji, razdeljevanja in uživanja obrokov na 

oddelkih; 

 Svetuje strokovnim delavkam pri doseganju ciljev zdravega prehranjevanja otrok; 

 Izvaja ankete v zvezi s prehrano v vrtcu in o rezultatih ankete ter o načrtovanju 

prehrane seznani vodstvo in strokovne delavke; 

 Vodstvu vrtca predlaga ukrepe za ustvarjanje razmer za primerno prehranjevanje otrok 

in razdeljevanje hrane; 

 Načrtuje materialno poslovanje kuhinje in skrbi za gospodarno poslovanje z 

materialom, časom in energijo; 

 Sprejema reklamacije staršev in zaposlenih v zvezi s prehrano in ukrepa; 
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 Sodeluje s starši otrok, ki potrebujejo dietno prehrano, in po potrebi izdela jedilnike za 

dietno prehrano; 

 Z vodjo kuhinje sodeluje pri načrtovanju nabave strojev, orodij, pripomočkov, 

kuhinjske in namizne posode v skladu s strokovnimi priporočili in normativi za 

opremo kuhinje; 

 Skrbi za pravilno vodenje evidence o nabavi in porabi živil; 

 Nadzoruje izvedbo načrta HACCP v kuhinji; 

 Ureja rešitve v zvezi s prehrano otrok z alergijo na določena živila (sodelovanje s 

starši, vzgojiteljicami in kuharicami, ki pripravljajo dietne obroke); 

 Sodeluje s Kliničnim centrom Ljubljana, SPS pediatrično kliniko, dietna 

posvetovalnica; 

 Nabava kuhinjskega inventarja za kuhinje v obeh enotah iskanje najugodnejšega 

ponudnika, zbiranje ponudb, nabava); 

 Izračunavanje kadrovskih normativov za zaposlene v kuhinjah; 

 Izračunavanje povprečne dnevne porabe živil;  

 Skrbi za strokovno izpopolnjevanje kuhinjskega osebja na delovnem mestu in predlaga 

dopolnilno izobraževanje v drugih ustanovah; 

 Z vodjo kuhinje skrbi za izvajanje sanitarno-higienskih predpisov; 

 Sodeluje v aktivu organizatorjev prehrane in ZHR iz okolice Ljubljane; 

 Opravljala tudi druga dela in naloge, ki so potrebne v zvezi s prehrano v vrtcu, po 

navodilih vodstva vrtca v skladu s predpisi; 

 Sodeluje v starejših skupinah v obliki predstavitve zdrave prehrane; 

 Skrbi za svoje strokovno izpopolnjevanje. 

 

5.9. Dnevni obroki 

V Vrtcu Mengeš imamo centralno kuhinjo v enoti Gobica in razdelilno kuhinjo v enoti 

Sonček. Hrano pripravljamo v centralni kuhinji, v enoto Sonček pa jo vozimo v transportnih 

posodah. V enoti Sonček se hrana razdeli v servirno posodo in ponudi otrokom. V enoti 

Gobica pripravljamo obroke za 242 otrok in 38 zaposlenih, v enoti Sonček pa za 128 otrok in 

15 zaposlenih. 
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5.9.1. Časovna razporeditev 

Pravilen ritem prehranjevanja naj bi obsegal 3 do 6 dnevnih obrokov: 3 glavne obroke (zajtrk, 

kosilo in večerja) in 1 do 3 dopolnilne obroke (malice). Količinsko naj bi obroki ne bili 

preobilni, med njimi pa naj bi bil 3- do 4-urni presledek, zadnji obrok naj bi zaužili 2 ali 3 ure 

pred spanjem. Neredna prehrana (premalo dnevnih obrokov, opuščanje obrokov - posebej 

zajtrka, nepravilen časovni razmik med obroki) je pomemben dejavnik tveganja za pojav 

kroničnih bolezni, slabega počutja in slabše delovne storilnosti (Gabrijelčič-Blenkuš in sod., 

2005). 

 Otroci v vrtcu imajo 3 oziroma 4 obroke, odvisno od starosti. 

 Ob 8. uri imajo vse skupine zajtrk, od 10.00 do 10.30 imajo otroci v prvi starostni 

skupini dopoldansko malico, otroci druge starostne skupine pa imajo na voljo sadje.  

 Najmlajše skupine začnejo s kosilom ob 11.00, najstarejše pa ob 12.00. 

 

5.9.2. Dietna prehrana 

V Vrtcu Mengeš zaradi alergij na določena živila pripravljamo različne dietne obroke. 

Alergija na živila je neobičajna, nenormalna reakcija na eno ali več snovi v hrani. Pojavi se 

hitro, navadno takoj po zaužitju živila ali šele ob naslednjem stiku z njim. Znaki alergije lahko 

nastanejo na mestu neposrednega stika hrane s sluznico: v ustni votlini, žrelu ali prebavilih. 

Lahko pride do prizadetosti enega ali več organov v kombinaciji: koža, dihala, prebavila in 

srčno-žilni sistem. Med najpogostejše alergije na živila uvrščamo alergijo na mleko, jajca, 

arašide, sojo in pšenico. Osnovno načelo zdravljenja alergij, povezanih s hrano, je popolna 

odstranitev živila, ki pri človeku povzroča alergijske težave, ob zdravi uravnoteženi prehrani 

brez konzervansov, umetnih barvil in drugih dodatkov živilom, brez medu in vseh oreškov in 

arašidov v času trajanja diete (Hlastan Ribič, 2008). 

Da se dieta začne pripravljati, je potrebno, da starši prinesejo potrdilo zdravnika specialista ter 

seznam dovoljenih in prepovednih živil. Prehranska obravnava otrok z dieto je individualna in 

pri sestavi jedilnika upoštevamo prepovedana živila in njihove nadomestke. S pripravo dietne 

prehrane v vrtcu prenehamo šele, ko starši prinesejo potrdilo, da dieta ni več potrebna.  

Za šolsko leto 2012/2013 smo evidentirali 23 otrok, za katere je potrebno pripravljati 

prilagojene obroke. Od tega je 8 diet v prvi starostni skupini in 15 diet v drugem starostnem 

obdobju. Alergije otrok, ki so vključeni v Vrtec Mengeš v letu 2012/2013, so v naslednjem 

obsegu: 
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 Mleko – 9 otrok 

 Oreščki - 9 otrok 

 Jajca – 7 otrok 

 Paradižnik – 5 otrok 

 Arašidi - 5 otrok 

 Svinjsko meso – 3 otroci 

 Konzervansi - 3 otroci 

 Paprika- 2 otroka 

 Soja – 2 otroka 

 Jagode – 2 otroka 

 Barvila – 1 otrok 

 Med – 1 otrok 

 Morski sadeži – 1 otrok 

 Ribe – 1 otrok 

 Melona – 1 otrok 

 Hruška – 1 otrok 

 

Zaradi hude oblike alergije na arašide smo v Vrtcu Mengeš v celoti prepovedali prinašanje in 

uživanje Smokija, saj le-ta zaradi svoje sestave iz arašidov povzroči življenjsko ogroženost.  

Zaposlene v kuhinji se bodo tekom šolskega leta dodatno usposabljale tudi na področju 

priprave in delitve dietnih obrokov.  

5.9.3. Prehrana za skupine otrok 1-2 leti 

Prehrana je za otroke v starostni skupini 1 -2 let prilagojena. Od meseca septembra, ko otroci 

vstopijo v vrtec, pa do meseca decembra, po potrebi tudi dlje, je konsistenca hrane prilagojena 

otrokovim zmožnostim žvečenja. Vzgojiteljice za zajtrk otrokom lahko ponudijo zajtrk, ki je 

na voljo za otroke vseh starostnih skupin ali pa mlečni zajtrk. Sadne dopoldanske malice, ki 

so namenjene otrokom v prvi starostni skupini od 1. do 3. leta starosti, so za otroke v skupini 

1-2 let prilagojene v obliki sadnih ali sadno-zelenjavnih kaš. Tudi solate pri kosilu 

prilagodimo tako, da jo ali narežemo na drobnejše koščke ali pa skuhamo oz. podušimo. 

Hrana je še dodatno manj soljena in začinjena. Zaradi nevarnosti zadušitve otrokom ne 

ponujamo drobnih živil, kot so na primer  grozdje, češnje in različni oreški.  
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5.9.4. Vegetarijanstvo 

Mnenje strokovnjakov pediatrične klinike je, da ustanove, kot je vrtec, niso dolžne pripravljati 

oziroma zagotavljati vegetarijanske prehrane, saj je vegetarijanska prehrana po drugem letu 

morda lahko ob strogo nadzorovani in dragi sestavi neškodljiva, ni pa nobenih znanstvenih 

dokazov, da bi bila koristna. V praksi je sestava vegetarijanske prehrane zaradi strokovnih in 

ekonomskih vzrokov pogosto pomanjkljiva in kot taka zdravju celo škodljiva in je zato 

splošno ne priporočajo.  

Pri ljudeh, ki ne uživajo živil živalskega izvora je zelo pomembno pravilno kombiniranje 

rastlinskih živil, da dobijo vse potrebne aminokisline. Veganska prehrana za majhne otroke 

torej načeloma ni primerna, ker je težko zadostiti potrebnim količinam aminokislin, ki jih 

odraščajoči otroci potrebujejo. Uravnotežena prehrana mora torej vsebovati zadostne količine 

esencialnih in neesencialnih aminokislin, ki jih zaužijemo v obliki beljakovin (Korošec, 

2013). 

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo (RSK) je vprašanje vegetarijanstva pri odraščajočih 

otrocih in mladostnikih nazadnje obravnaval na svoji 55. redni seji, dne 6. 7. 2010, kjer je bil 

sprejet naslednji sklep: »Strokovne raziskave ne kažejo, da bi mešani jedilniki, pripravljeni po 

načelih zdravega prehranjevanja, pomenili tveganje za zdrav otrokov razvoj. Nasprotno, 

uživanje mesa zmanjšuje nevarnost nastanka nekaterih bolezni zaradi pomanjkanja določenih 

hranil v otrokovi hrani. Tudi vegetarijanska prehrana lahko zagotovi vsa potrebna hranila za 

otroka. Izsledki strokovnih raziskav in objavljenega poročila pa opozarjajo, da ta način 

prehranjevanja v praksi pogosto predstavlja dejavnik tveganja za otrokovo zdravje, ker 

večinoma ni podprt z zadostnim teoretičnim znanjem in ni pravilno izvajan. Pobude za 

uvedbo vegetarijanskih jedilnikov v vzgojno-izobraževalnih zavodih izvirajo iz različnih 

kulturoloških, moralnih, filozofskih in podobnih stališč in ne zato, ker bi bila mešana prehrana 

otroku dokazano škodljiva. Različne obravnave otrok v javnih institucijah glede na posebna 

prepričanja in stališča različnih družin vodi v segregacijo otrok, ki s stališča zdravstvenih 

strok ni upravičena. Ker je RSK za pediatrijo zadolžen za enakomerno in celostno 

vzdrževanje in vzpodbujanje dobrega zdravstvenega stanja otrok, mladostnic in mladostnikov 

na področju celotne Slovenije, glede na objavljene podatke iz literature svetujejo, da se v 

javnih vrtcih in šolah pripravlja zdrava, mešana prehrana, skladno z objavljenimi smernicami, 

ki jih je izoblikovalo Ministrstvo za zdravje." (Stališče ministrstva, 2010). 
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5.10. Smernice zdravega prehranjevanja 

Priporočila za zdravo prehranjevanje so pomembna tako za vse starostne skupine človeka. A 

je zdrava prehrana za otroke in mladostnike veliko pomembnejša, ker je odraščanje obdobje 

intenzivnega fiziološkega, psihosocialnega in kognitivnega razvoja posameznika.  Hrana mora 

biti energijsko in hranilno uravnotežena in specifičnim potrebam otrok in mladostnikov v fazi 

rasti in razvoja prilagojena. Taka prehrana je eden najbolj pomembnih pozitivnih dejavnikov 

varovanja zdravja (Gabrijelčič-Blenkuš in sod., 2005). 

5.10.1. Hranilna in energijska vrednost hrane 

S hranilno gostoto izražamo količino posameznih esencialnih hranil na kalorično enoto, 

običajno na 1 MJ ali 1000 kcal. O prazni (»junk«) hrani govorimo takrat, kadar je energijsko 

bogata, a revna glede vsebnosti hranil. To se zgodi zlasti takrat, kadar v dnevni jedilnik 

vključimo veliko enostavnih vrst sladkorja in maščob, ki hitro pokrijejo dnevne energijske 

potrebe, ne zadostijo pa potreb po esencialnih hranilih (Rolfes in sod., 2006). 

Energijska gostota hrane, pa predstavlja količino energije na volumensko enoto hrane. Pove 

nam, koliko energije vsebuje  zaužita količina hrane (kcal/ml) (Hlastan-Ribič in Kostanjevec, 

2006). 

Energijsko vrednost hrane vrednotimo po količini sproščene energije v organizmu pri popolni 

oksidaciji hranilnih snovi. Merilo je sproščena toplota. Pri popolni oksidaciji hranilnih snovi 

se sprosti različna količina toplote, ki jo prikazuje tabela 4 (Plestenjak in Golob, 2003). 
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Preglednica 2: Energijska vrednost hranilnih snovi (v kJ in kcal) 

Hranilna snov Energija v kJ Energija v kcal* 

1 g beljakovin 17,14 4 

1 g maščob 38,9 9 

1 g ogljikovih hidratov 17,14 4 

Vir: Plestenjak in Golob, 2003 

OPOMBA: * 1 kcal = 4,2 kJ 

 

5.10.2. Sestava živil 

Živila so sestavljena iz makrohranil (ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe in voda) in 

mikrohranil (vitamini, mineralne snovi,). Živila lahko razvrščamo po  različnih kriterijih, 

mednje sodita tudi naslednji razvrstitvi: 

 Glede na vodilno hranilo: ogljikohidratna, beljakovinska in maščobna, poleg tega 

navajamo posebej še skupino zelenjave in sadja. Priporočeni način vključuje živila iz 

vseh skupin. Ogljikovi hidrati naj bi pokrili 50 do 75 % dnevnih energijskih potreb, 

maščobe 15 do 30 % in beljakovine 10 do 15 % (WHO, 2003).  

 Glede na vlogo pri varovanju zdravja: nekatera živila s svojimi naravnimi sestavinami 

varujejo in ohranjajo človekovo zdravje, zato jih imenujemo jih varovalna živila. V 

njihovi sestavi je malo maščob (nasičenih in transmaščobnih kislin), malo enostavnih 

sladkorjev, veliko prehranske vlaknine in esencialnih snovi (vitamini, minerali, 

esencialne maščobne kisline in aminokisline) in sekundarnih zaščitnih rastlinskih 

snovi  (Gabrijelčič-Blenkušin sod., 2009). 

 

5.10.3. Beljakovine 

Beljakovine so organske molekule,  ki so verižno sestavljene iz manjših enot , ki jih 

imenujemo aminokisline. Ker je vsaka beljakovina sestavljena iz različnih aminokislin, 

obstaja ogromno vrst beljakovin. Naše telo sicer samo proizvaja beljakovine, katere potrebuje 

za delovanje, vendar moramo gradnike teh beljakovin vnesti s hrano. Ko zaužijemo neko 

beljakovinsko živilo, se beljakovine v procesu prebave razgradijo na aminokisline, ki jih telo 

uporabi za sestavljanje beljakovin, ki jih potrebuje. Poznamo esencialne in neesencialne 

aminokisline.  Esencialne aminokisline so histidin, izolevcin, levcin, lizin, metionin, 
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fenilalanin, treonin, triptofan in valin. Te naš organizem nujno potrebuje in jih samo ne more 

sintetizirati.  Živila živalskega izvora so dober vir beljakovin, saj vsebujejo vse esencialne 

aminokisline v ugodnih razmerjih, medtem, ko jih rastlinska živila praviloma ne (Korošec, 

2013a). 

Življenjski procesi v telesu so vezani na prisotnost beljakovin, zato mora človek dobiti 10–15 

% energijskega deleža beljakovin dnevno. Posebej pomembno je to v času razvoja in hitre 

rasti. Če pa z beljakovinsko hrano pretiravamo in v naši vsakodnevni prehrani prevladuje 

meso in mesni izdelki, je možno, da  nastopijo motnje pri presnavljanju, ki povzročajo slabo 

počutje in so vzrok za nastanek različnih obolenj (Suwa, Stanojević, 2009). 

Referenčne vrednosti za otroke in mladostnike priporočajo minimalen dnevni vnos med 0,9 in 

1,0 g beljakovin na kilogram telesne teže glede na starost. Strokovnjaki za prehrano svetujejo, 

naj vnos beljakovin predstavlja od 10 do 15 % dnevnega energijskega vnosa glede na 

starostno skupino, toda ne več kot 20 % dnevnega energijskega vnosa. 1 g beljakovin ima 17 

kJ (4 kcal) energije (Gabrijelčič-Blenkuš in sod., 2005). 

Dober vir beljakovin so živila živalskega izvora: meso in ribe, jajca, sir ter  mleko. Med živili 

rastlinskega izvora pa so predvsem zrna stročnic tista, ki vsebujejo veliko beljakovin. (npr. 

fižol, grah, soja) (Korošec, 2013a). 

 

Preglednica 3: Količina beljakovin v nekaterih živilih (g/100 g živila) 

Živilo beljakovin Količina beljakovin Živilo beljakovin 
Količina 

beljakovin 

Meso in ribe 20-26 Sadje 1-2 

Jajca 12 Stročnice 22 

Mleko in mlečni 

izdelki 
3-4 

Oreščki 
19-25 

Riž 2 Zelenjava 3-4 

Sir  21-28 Kruh 8-12 

Vir: Korošec, 2013a 

5.10.4. Ogljikovi hidrati 

Smernice zdravega prehranjevanja narekujejo, naj ogljikovi hidrati predstavljajo večino 

energijskega vnosa. Predstavljajo naj več kot 50 % dnevnega energijskega vnosa. 1 g 

ogljikovih hidratov sprosti 17 kJ (4 kcal) energije. Priporočajo se ogljikohidratna živila, ki 

vsebujejo esencialne hranilne snovi in prehransko vlaknino ter počasi dvigujejo raven krvnega 
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sladkorja. Kompleksni ogljikovi hidrati ugodno vplivajo na energijsko gostoto hrane 

(Gabrijelčič-Blenkuš in sod., 2005). 

Ogljikove hidrate delimo na monosaharide (glukoza, fruktoza, manoza, galaktoza), disaharide 

(saharoza, laktoza, maltoza ) in polisaharide (škrob) (Primožič, 2013). Monosaharide in 

disaharide imenujemo tudi sladkorji, ker imajo sladek okus. Večina ogljikovih hidratov je 

telesnim tkivom na voljo v obliki glukoze. Ta je najpomembnejše gorivo za metabolizem v 

mišicah, jetrih, srcu, ledvicah in v prebavnem traktu, prav tako je energetski vir za možgane, 

ledvično sredico in eritrocite, s čimer je določen najmanjši dnevni vnos ogljikovih hidratov in 

predstavlja povprečno 130 g ogljikovih hidratov dnevno. Kadar je v telesu na voljo več 

glukoze, se odvečni del glukoze skladišči v obliki glikogena, večinoma v jetrih, ko pa je 

zaloga napolnjena, se preostala glukoza preusmeri v lipogenezo, tvorbo prostih maščobnih 

kislin in trigliceridov (Zaletel-Vrtovec, 2006). 

V primeru da ogljikove hidrate uživamo prekomerno (več kot 400 – 500 g/dan pri mladih 

odraslih) se poveča tvorba nasičenih maščobnih kislin. Te kisline uskladiščijo v maščobnem 

tkivu in tako prispevajo k oblikovanju dodatnih maščobnih oblog (Primožič, 2013). 

 

 

Preglednica 4: Količina ogljikovih hidratov in prehranskih vlaknin v nekaterih živilih 

(g/ 100 g živila) 

Živilo 
Ogljikovi 

hidrati 

Prehranska 

vlaknina 
Živilo 

Ogljikovi 

hidrati 

Prehranska 

vlaknina  

Riž 76,7 0,8 Jabolko 14,5 1,0 

Pšenična moka 74,1 0,5 Korenje 9,1 1,0 

Pšenični otrobi 58,6 9,2 mleko 5 0 

Kruh, bel 
47,7 1,0 

Solata 

zelena 
2,8 0,6 

Kruh, črn 45,0 2,0 

Krompir 18,9 0,4 

Vir: Koch, 1997 

OPOMBA: Preglednica A ne obravnava različnih vrst mesa, ker to razen izjem (konjsko meso 

in drobovina) ogljikovih hidratov skoraj ne vsebuje. 

 

V Smernicah zdravega prehranjevanja svetujejo, na v dnevni prehrani naj vlaknina predstavlja 

10 g na 4,18 MJ (1000 kcal) energijskega vnosa. Prehranska vlaknina ima veliko pomembnih 
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funkcij v prebavnem traktu in ugodno vpliva na presnovo, nima pa izkoristljive energijske 

vrednosti.   Vlaknina sodi med varovalne snovi, zmanjšuje energijsko gostoto hrane, upočasni 

praznjenje želodca, hkrati pa pospešuje prebavo v tankem in debelem črevesju. Zavira pa tudi 

nastanek številnih bolezni in funkcijskih motenj (Gabrijelčič-Blenkuš in sod., 2005). 

5.10.5. Maščobe 

Uživanje ustrezne količine maščob je bistveno za rast in razvoj. Otrokom in mladostnikom 

zagotavljajo ustrezen in skoncentriran vir energije, ker imajo dvakrat več energije kot 

ogljikovi hidrati.  Z vnosom maščob, telesu zagotovimo tudi ustrezno količino v maščobah 

topnih vitaminov (A, D, E in K) ter maščobne kisline, ki jih telo nujno potrebuje, a jih samo 

ne more sintetizirati, ne nazadnje pa hrani izboljšajo okus. Osnovna značilnost maščob je, da 

so nepolarne (hidrofobne) in se zato ne mešajo z vodo. Za preživetje potrebujemo vir 

osnovnih maščobnih kislin. Zaradi netopnosti maščob v vodi se pojavi problem pri predelavi 

in transportu teh snovi, saj so telesne tekočine predvsem vodne raztopine (Gavin in sod., 

2007).  

Maščoba je sestavljena iz glicerola in maščobne kisline. Med presnovo se v organizmu 

maščoba razgradi nazaj na glicerol in maščobne kisline. Po zgradbi so maščobne kisline lahko 

nasičene ali nenasičene. Maščobe zato delimo na nasičene ali slabe maščobe in na nenasičene 

ali dobre maščobe. Razlikujejo se v vrsti maščobnih kislin, ki so vezane na glicerol. Nasičene 

maščobe prevladujejo v živilih živalskega izvora (meso, mleko in mlečni izdelki, svinjska 

mast, zaseka, paštete),  v večini živil rastlinskega izvora (olja, oreščki, semena, žita, avokado) 

prevladujejo nenasičene maščobe. Nenasičene maščobe delimo na mononenasičene in 

polinenasičene maščobe. Delimo jih glede na število dvojnih vezi v molekuli maščobne 

kisline. Ena dvojna vez v molekuli pomeni mononenasičene ali enkrat nenasičene maščobne 

kisline, dve ali celo več dvojnih vezi v molekuli pa pomeni polinenasičene ali večkrat 

nenasičene maščobne kisline. 

V tehnološkem procesu, med katerim se s pomočjo vodika, ki ga vpihavajo v vroča olja le-ta 

spreminjajo v bolj trda, ter pri fizikalnem rafiniranju olj in cvrtju nastajajo trans maščobne 

kisline.  Hidrogenirana maščoba je bolj stabilna, manj nagnjena h kvaru, pa tudi enostavnejša 

za transport. Tipični primer hidrogenirane maščobe so določene vrste margarin (Malek, 

2013). 

Zaradi njihovega neugodnega vpliva na zdravje naj njihov vnos ne presega 1 % dnevnega 

energijskega vnosa (Gabrijelčič-Blenkuš in sod., 2005). 
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Preglednica 5: Količina holesterola v nekaterih živilih (mg/100 g živila) 

Živilo Holesterol Živilo Holesterol 

Povprečno meso 70,5 Posneto mleko 6 

Drobovina 270 Maslo 250 

Mleko 12 Jajčni rumenjak 1400 

Vir: Koch, 1997 

 

V zadnjih letih raziskav so se pri maščobah osredotočili na vzrok njihovega prekomernega 

uživanja. Ugotovili so, da je morebitni vzrok v tem, da maščobe izboljšajo okus hrani. Prav 

tako so dopustili možnost, da je prekomerno uživanje maščob posledica dejstva, da je občutek 

sitosti krajši v primerjavi z beljakovinami ali ogljikovimi hidrati, čeprav so razlike zelo 

majhne. Zaradi visoke energijske vrednosti maščob lahko hitro prekoračimo mejo priporočil 

uživanja maščob in se posledic zavedamo, ko že vplivajo negativno na naše telo in se lahko 

pojavijo različne motnje hranjenja, kot so debelost, anoreksija, bulimija, itd. (Rolls, 2000). 

 

5.10.6. Voda  

Voda je bistvena sestavina človeškega organizma.  Za človeka je nujno potrebna, saj vrez nje 

ne moremo preživeti. Pri odraslem človeku predstavlja dve tretjini telesne mase, pri  otrocih 

pa do tri četrtine. V vodi potekajo vsi presnovni procesi v telesu in že manjša izsušitev (1-2 

%) pomembno vpliva na telesne in duševne zmožnosti otroka. Z uživanjem zadostnih količin 

tekočine preprečujemo blage izsušitve, ki pa lahko vplivajo na telesne in duševne zmožnosti 

otrok (Gabrijelčič-Blenkuš in sod., 2005). 

Izločeno vodo iz telesa moramo vsak dan nadomestiti, saj v organizmu nimamo zalog vode. 

Dnevno izgubimo povprečno 2 do 3 litre vode dnevno (ob normalnih pogojih). V 

oksidacijskih procesih v telesu si zagotovimo manjši del vode, nekaj vode dobimo tudi z 

posrkanjem iz ostankov hrane in pijače v debelem črevesju, največji del vode, pa moramo 

telesu zagotoviti s hrano in pijačo (Požar, 2003).Voda ima v človekovem organizmu različne 

funkcije: Ohranja stalno telesno temperaturo, prenaša hranljive snovi do celic, izloča strupene 

snovi in prekomerno raven snovi preko ledvic ter varuje organe in vezivna tkiva 

(Summerfield, 2001). 
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5.10.7. Vitamini in minerali 

Človek za svoje življenje nujno potrebuje vitamine, ker pa jih naše telo ne more samo 

proizvesti, jih moramo vnašati s hrano. Vitamine delimo na topne v maščobi (A, D, E, in K) 

in na vitamine topne v vodi: B (tiamin ali B1, riboflavin ali B2, niacin ali B3, pantotenska 

kislina ali B5, piridoksin ali B6, folna kislina ali B9, cianokobalamin ali B12 in biotin) ter 

vitamin C. Največ vitaminov vsebujejo predvsem sveže sadje in zelenjava ter neoluščena žita 

in njihovi izdelki (Gabrijelčič-Blenkuš in sod., 2005). 

V primeru neuravnoteženega prehranjevanja lahko pride do nastanka bolezni zaradi 

pomanjkanja vitaminov (avitaminoza). Pomanjkanje vitaminov je lahko posledica enoličnega 

prehranjevanja s premalo živil rastlinskega izvora. Vitamin A se nahaja v mleku, maslu, 

marelicah, rdečem korenju in v ostalih živilih z rdečo in oranžno barvo ter v listnati zelenjavi. 

Vitamin B1 najdemo v polnovrednih žitih in žitnih izdelkih, mesu, rumenjaku, kvasu in 

stročnicah; vitamin B2 vsebujejo mleko, meso, jetra, polnovredna žita in kvas; niacin se 

nahaja v jetrih, mesu, žitih, otrobih in kvasu; vitamin B6  vsebujejo banane, polnovredna žita, 

perutnina, stročnice, rumenjak, listnata zelenjava, ribe, orehi in pšenični kalčki. 

Vitamin C zaužijemo z agrumi, paradižniki, papriko, melono, jagodami, šipkom in kivijem. V 

hladnih zimskih mesecih, zaradi pomanjkanja sonca potrebujemo več vitamina D, ki ga 

dobimo z mesom, ribjim oljem, morskimi ribami, rumenjakom in jetri. Vitamin E vsebujejo 

rastlinska olja in polnovredna žita (Suwa, Stanojević, 2009). 

 

Minerali so prav tako življenjsko pomembne snovi  ter so anorganski in jih živali ter rastline 

ne proizvajajo. Namesto tega živali in rastline dobijo minerale z uživanjem hrane ali z 

vsrkavanjem, ljudje pa jih dobimo z živili rastlinskega in živalskega izvora (Gavin in sod., 

2007). 

Minerale delimo na:  

 makroelemente- natrij, kalij, kalcij, magnezij, klor, fosfor in žveplo 

 mikroelemente- železo, jod, baker, cink, kobalt, krom, selen, fluor, mangan, molibden. 

Do pomanjkanja mineralov pride redko, vseeno pa se lahko pojavi pri dolgotrajni enolični 

prehrani ali pri prevelikem vnosu vlaknin, ki lahko vežejo nekatere minerale. Potrebe po 

mineralih se povečajo tudi pri dolgotrajni driski, pri nosečnosti, dojenju in nekaterih boleznih 

(Korošec, 2013). 
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5.11. Uvajanje sprememb v prehrano 
 

Edini vir otrokove prehrane, ko se rodi in vsaj nekaj mesecev, je izključno samo materino 

mleko ali njegov nadomestek, če mati iz kakršnega koli razloga ne doji. Sama naklonjenost 

oziroma nenaklonjenost določenih okusov pri otroku pa se začne že v maternici v času 

nosečnosti, nadaljuje pa se nato z dojenjem, saj nekatera živila, ki jih doječa mati zaužije, 

vplivajo na okus mleka (Kobal, Grum, in Seničar, 2012). Zato je pomembno, da mati že v 

času nosečnosti in v času dojenja uživa raznovrstno hrano, saj s tem vpliva na učenje okusa 

pri otroku.  

Nekaj mesečnega otroka začnemo poleg mleka hraniti še s preostalo hrano in pijačo. Ob tem 

koraku se začnejo graditi glavni temelji navad prehranjevanja, zato je pomembno, kako jih 

bomo zastavili. V jedi, ki jih pripravljamo doma, ne dodajajmo veliko soli, izogibati se je 

potrebno dodajanju sladkorja v pijače. Tako se lahko otroci že v družinskem okolju navadijo 

piti nesladkan čaj in vodo, s katero na zdrav in poceni način potešimo svojo žejo (Hlastan-

Ribič in Kostanjevec, 2006). 

Strokovnjaki svetujejo, da sladkor v koncentrirani obliki (npr. sladoled, sladico) otroku 

ponudimo šele, ko je spoznal in osvojil raznovrstne okuse zelenjave in sadja. Ob uvajanju 

nove zelenjave se pogosto zgodi, da je otrok ne mara. Potrebno je vztrajati in mu to zelenjavo 

zaporedno ponuditi vsak dan, vsaj 8 do 11-krat. Po 8 ponovitvah se več kot 70 % otrok navadi 

na nov okus zelenjave. Kar 85 % staršev po treh neuspešnih poskusih nudenja zelenjave 

odneha, saj sklepajo, da je otrok ne mara (Krasko, 2010).Torej je potrebno biti pri uvajanju 

sprememb v prehrano vztrajen in večkrat ponuditi novo hrano, kajti le tako se je bodo otroci 

navadili.  

Spremembe pri otrocih bomo lažje uvajali, če smo izvirni. Poskrbimo, da bo miza lepo 

pripravljena in da bo postrežba prijetna. Jedi naj bodo okusno pripravljene in mikavno 

okrašene. Pri dekoraciji si lahko odlično pomagamo s svežim sadjem in zelenjavo, saj prav 

otroci jedo hrano z očmi (Hlastan-Ribič in Kostanjevec, 2006). Pri starejših otrocih izgled 

zelenjave in njene spremenjene senzorične lastnosti ne povečajo na primer uživanja zelenjave, 

medtem ko imajo senzorične lastnosti pri mlajših otrocih več vpliva na uživanje. Od tega je 

imel največji vpliv videz . Vonj in okus nista pripomogla k temu, da bi učenci raje zaužili 

zelenjavo (Andreuzi, 2001). Tudi Ogden (2003) glede izbire hrane pravi, da je prva lastnost, 

ki vpliva na izbiro živila, videz. Osrednjo vlogo pri izbiri hrane pa naj bi imela okus in vonj. 
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Otroci največ znanja o prehrani dobijo doma, saj so v domačem okolju aktivno vpeti v 

dogajanje, aktivno vključevanje pa je temeljni mehanizem učenja. V raziskavi, kjer so 

opazovali otroke pri igri v otroških kuhinjah, so ugotovili, da otroci pri izbiri živil in kuhanju 

posnemajo svoje starše (Matheson in sod., 2002). S prehranjevalnim vedenjem se otroci torej 

najprej seznanijo v družini, nato pa se nadaljuje v vrtcu ter šoli. Tako vedenje prehaja v 

navado in postaja vse bolj specializirano (Kobal in sod., 2012). 

Koristno je, da se otrok nekje do tretjega leta starosti vključi v vrtec, ker se v družbi oziroma 

pod vplivom sovrstnikov nauči jesti bolj raznoliko hrano. Pokazalo se je namreč, da otroci 

bolje posnemajo druge otroke pri izbiri hrane kot pa odrasle (Matheson in sod., 2002). 

Raziskave so pokazale, da imajo vzgojitelji v vrtcu pomembno vlogo pri učenju otrok o hrani 

in prehrani ter pri pridobivanju zdravih prehranjevalnih navad. Uporaba pravljic, knjig, 

videoposnetkov, kuhanje, igre, pogovori, pesmice, sestavljanke in igra vlog na temo hrane in 

prehrane pomagajo pri doseganju ciljev, da otroci bolje spoznajo zelenjavo in sadje ter so 

pripravljeni poskusiti nove jedi (Cason, 2001). 

Kar precej otrok doma pridobi slabe prehranjevalne navade ali pa vsaj premalo raznoliko in 

uravnoteženo prehrano. V vrtcih pa se zagotavlja zdrava in raznolika prehrana, katere vsi 

otroci morda ne poznajo. Kadar je potrebno, da otroci spremenijo svoje prehranjevalne 

navade in izbiro hrane, pomaga, da se z novo hrano spoznajo skozi igro in se recimo igrajo z 

modelčki novega živila, oziroma se da otrokom na voljo modelčke živil, s katerimi lahko 

pripravijo v svoji otroški kuhinji zdrav obrok (Matheson in sod., 2002). 

Če vzgojiteljice v učni načrt vključijo pokušanje nove hrane, didaktičen material na temo 

zdrave in varne prehrane, razprave o zdravi prehrani, se bo verjetnost, da bodo otroci izbirali 

bolj zdravo hrano in večkrat poskusili novo hrano, povečala (Hovland in sod., 2012). Pri 

načrtovanju učnega načrta, ki vključuje temo zdrave prehrane, pa je v veliko pomoč 

vzgojiteljem lahko psiholog, ki je zaposlen v vrtcu (Bloom, Hoffman, 2004). Sama prehrana 

je namreč zelo povezana s psihologijo človeka in iz tega vidika je sodelovanje psihologa pri 

uvajanju sprememb v prehrano dobrodošlo. 

Učni načrt, ki vključuje temo zdrave prehrane, se po raziskavah lahko uspešno začne izvajati 

pri skupinah otrok od treh let dalje. Mlajši otroci od treh let dalje znajo hrano namreč samo 

poimenovati, medtem ko starejši otroci vedo o hrani povedati več, npr. od kod določeno živilo 

prihaja, zakaj je hrana koristna in podobno (Plum, 1998). Zato je smiselno, da se v vrtcu 

začnejo otroci učiti o hrani in prehrani s tremi leti dalje, ko so razvojno dovolj zreli, da bodo 

temo lahko razumeli.  
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Pri uvajanju sprememb v prehrano je pomembno, da jih uvajamo na prijazen način, kar 

vključuje tudi prijetno, mirno okolje ter sproščeno vzdušje. Otroka s hrano nikoli ne silimo, 

saj to otroka napelje še k večjemu uporu in prav tako se lahko zaradi tega razvijejo drugi 

psihološki problemi. Torej otroka nikoli ne silimo, da vse iz krožnika poje. Če otrok ve, da bo 

moral pojesti vse, kar je na krožniku, bo najbrž vnaprej zavrnil vsako novo jed in je ne bo 

poizkusil (Leach, 2004). Če otroci vseeno večkrat zavrnejo določeno hrano, se jim jo ponudi 

ob drugi priložnosti, pripravljeno na drugačen način. Korenje lahko npr. uživajo surovo, 

naribano, kuhano, pretlačeno, zmešano s krompirjem ali pa narezano na zanimive oblike. 

Pomembno pa je tudi, da je uvajanje novih živil in sprememb postopno, da se imajo otroci čas 

prilagoditi na posamezne spremembe (Žnideršič, 2004). 
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6. Empirični del 

6.1. Vzorec in metode dela  

6.1.1. Vzorec 

V vzorec je vključenih 36 zaposlenih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v Vrtcu Mengeš. 

Primerjala sem jesenske jedilnike v letu 2011 (4 tedenski jedilnik)  in jesenske jedilnike v letu 

2012 (4 tedenski jedilnik) za otroke prve starostne skupine. 

 

6.1.2. Metode dela 

V raziskavi smo uporabili metodo deskriptivno metodo, kvantitativno in kvalitativno. Osnovo 

za izvajanje dela so tvorili zapisi septembrskih jedilnikov leta 2011 in zapisi septembrskih 

jedilnikov leta 2012. Zanimala nas je pogostost pojavljanja svežega sadja, zelenjave in živil z 

dodanim sladkorjem na tedenski ravni. Zanimala pa nas je tudi pogostost in raznolikost 

pojavljanja prilog, kruha, rib in juh na mesečni ravni jedilnika. Vsa živila smo prešteli in 

analizirali, v kolikšni meri se ponavljajo v mesečnem oziroma štiritedenskem obdobju. 

Dobljene rezultate v letu 2012 in letu 2013 smo primerjali. 

V raziskavi smo uporabili tudi metodo empiričnega pedagoškega neeksperimentalnega 

raziskovanja. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnih vprašalnikov za zaposlene. Vprašalnik 

so zaposleni izpolnjevali dvakrat. Prvič leta 2012 pred uvedenimi spremembami v vrtčevsko 

prehrano in drugič leta 2013, po uvedenih spremembah. Vprašalnik je bil anonimen in je 

vseboval 19 vprašanj v letu 2012, v letu 2013 pa je vseboval 18 vprašanj. 

 

6.2. Namen in cilji 

Namen in cilj raziskave je ugotoviti, kaj bi bilo po mnenju vzgojiteljic potrebno spremeniti v 

vrtčevski prehrani, cilj raziskave je ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na uspešnost uvajanja 

sprememb v vrtčevski prehrani, namen je tudi ugotoviti, na kakšen način vključiti zaposlene v 

vrtcu v uvajanje sprememb v vrtčevski prehrani ter ugotoviti uspešnost uvajanja sprememb 

prehrane v izbranem vrtcu.  
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6.3. Hipoteze 

Hipoteza 1: Zaposleni menijo, da so premalo vključeni v proces prehranjevanja otrok, saj je 

vloga zaposlenih pomembna pri uvajanju sprememb. 

Hipoteza 2: Uvedene spremembe pozitivno vplivajo na odnos zaposlenih do prehranjevanja 

otrok v vrtcu. 

Hipoteza 3: Z uvedbo sprememb prehrane v vrtcu bomo upoštevali smernice zdravega 

prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 
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6.4. Analiza septembrskih jedilnikov v letu 2011 

6.4.1. JEDILNIK 1, 2011 

Ponedeljek 

Zajtrk: mleko, ovseni kruh, kisla smetana 

Dopoldanska malica: sadna kaša 

Kosilo: cvetačna kremna juha, mesno-sojin polpet, pire krompir, dušene bučke 

Popoldanska malica: jabolko, pol žemlje 

Torek 

Zajtrk: prosena kaša na mleku 

Dopoldanska malica: sadni krožnik 

Kosilo: otroška juha, pečen piščanec, rizibizi, rdeča pesa 

Popoldanska malica: banana 

Sreda 

Zajtrk: bela kava, bel kruh, maslo, marmelada 

Dopoldanska malica: gosti sok 

Kosilo: otroška juha, domača pica, zelena solata, limonada 

Popoldanska malica: čokoladno mleko, pol žemlje 

Četrtek 

Zajtrk: mleko, polnozrnat kruh, čokoladni namaz 

Dopoldanska malica: melona 

Kosilo: zelenjavna enolončnica, palačinke, kompot 

Popoldanska malica: hruška, sadno-žitna rezina 

Petek 

Zajtrk: kakav, mlečni kifeljc 

Dopoldanska malica: sadno-mlečni napitek 

Kosilo:bučkina juha, goveji zrezki v lovski omaki, kuskus, zeljna solata 

Popoldanska malica: otroški sadni jogurt 
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Analiza jedilnika prvega tedna (september, leto 2011) 

Sadje se v prvem tednu pojavi na jedilniku 10-krat. V ponedeljek, torek in četrtek v obliki 

sadne kaše in sadnega krožnika v dopoldanski malici in popoldanski malici. V sredo svežega 

sadja na jedilniku ni, v petek pa je podano samo v sadno mlečnem napitku, katerega smo 

kljub temu, da so ga v letu 2012 pripravljali iz konzerviranega sadja, šteli pod sveže sadje in 

ne pod živilo z dodanim sladkorjem. V celem tednu ob zajtrku, dopoldanski malici ali 

popoldanski malici ni ponujene nobene sveže zelenjave. Vedno se jo ponudi ob kosilu v obliki 

juhe ali solate, le v ponedeljek so solato nadomestile dušene bučke v prilogi.  

V sredo se tudi velikokrat ponovi jed z dodanim sladkorjem: marmelada, gosti sok, čokoladno 

mleko. Podobo je v četrtek, ko so na jedilniku čokoladni namaz, palačinke in kompot, kar 

presega priporočeno količino živil z dodanim sladkorjem. V torek in sredo se ponovi otroška 

juha.  

 

Preglednica 6: Pogostost umestitve sadja, zelenjave in živil z dodanim sladkorjem na 

jedilnik v prvem tednu meseca septembra leta 2011 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Skupaj 

Sadje 2x 2x 1x 4x 1x 10x 

Zelenjava 2x 2x 1x 1x 2x 8x 

Živila z dodanim sladkorjem 0x 1x 4x 3x 0x 8x 



 
Podgoršek, P. (2013). Uvajanje sprememb v prehranjevanje vrtčevskih otrok. Diplomsko delo.  Ljubljana, 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

30 

 

6.4.2. JEDILNIK 2, 2011 

Ponedeljek 

Zajtrk: kakav, Kekčev kruh, tunin namaz 

Dopoldanska malica: sadna kaša 

Kosilo: porova juha, piščančji paprikaš, polenta, mešana solata 

Popoldanska malica: grisini, ringlo 

Torek 

Zajtrk: kuskus na mleku 

Dopoldanska malica: sadni krožnik 

Kosilo: zelenjavna enolončnica s piščančjim mesom, črni kruh, sirovi štruklji 

Popoldanska malica: mlečna rezina, gosti sok 

Sreda 

Zajtrk: sadni čaj, črni kruh, otroška pašteta 

Dopoldanska malica: gosti sok 

Kosilo: korenčkova juha, zeljne krpice, dušena govedina, lubenica 

Popoldanska malica: skuta s podloženim sadjem 

Četrtek 

Zajtrk: mleko, koruzni kruh, zelenjavni namaz 

Dopoldanska malica: jabolka 

Kosilo: kolerabna juha, špageti z bolonjsko omako, mešana solata 

Popoldanska malica: polžek Blatnik, jabolko 

Petek 

Zajtrk: bela kava, pusta šunka, Mojčin kruh 

Dopoldanska malica: sadno-mlečni napitek 

Kosilo:bučkina paradižnikova juha, puranji zrezek, pire krompir, zelena solata 

Popoldanska malica: smoothie 
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Analiza jedilnika drugega tedna (september, leto 2011) 

Sveže sadje se v tem tednu ponudi 7-krat. Od tega nikoli za zajtrk, ter samo enkrat pri kosilu 

(sreda – lubenica). Zelenjava se v drugem tednu ponudi 11-krat. Od tega nikoli kot sveža 

zelenjava ob zajtrku, le v četrtek v obliki zelenjavnega namaza.  Tudi drugi teden ponovno v 

petek ni svežega sadja na jedilniku z izjemo konzerviranega sadja v sadno mlečnem napitku. 

V prvem in drugem tednu pa se na jedilniku ponovi zelenjavna enolončnica.  

 

Preglednica 7: Pogostost umestitve sadja, zelenjave in živil z dodanim sladkorjem na 

jedilnik v drugem tednu meseca septembra leta 2011 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Skupaj 

Sadje 2x 1x 1x 2x 1x 7x 

Zelenjava 3x 1x 2x 3x 2x 11x 

Živila z dodanim sladkorjem 1x 3x 1x 0x 1x 6x 
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6.4.3. JEDILNIK 3, 2011 

Ponedeljek 

Zajtrk: črni kruh, bela kava, maslo, med, grozdje 

Dopoldanska malica: sadni krožnik 

Kosilo: bučkina juha, naravni svinjski zrezek, pečen krompir, mešana solata 

Popoldanska malica: nektar Fructal, nežni kruhki 

Torek 

Zajtrk: navadni tekoči jogurt, koruzni kosmiči 

Dopoldanska malica: mešano sadje 

Kosilo: korenčkova juha, rižota s puranjim mesom, paradižnikova solata s koruzo 

Popoldanska malica: banana 

Sreda 

Zajtrk: kakav, bel kruh, sir gauda  

Dopoldanska malica: melona 

Kosilo: fižolova juha z ribano kašo, špinačni tortelini s sirovo omako, zelena solata z radičem 

Popoldanska malica: sadni jogurt, pol žemlje 

Četrtek 

Zajtrk: mlečni riž s kakavom 

Dopoldanska malica: ananas 

Kosilo: mesne kroglice v paradižnikovi omaki, pire krompir, zelena solata 

Popoldanska malica: sadni nektar, piškoti 

Petek 

Zajtrk: sadni čaj, pisan kruh, telečja hrenovka 

Dopoldanska malica: mešano sadje 

Kosilo: porova juha, krompirjevi svaljki, solata z naribanim korenjem 

Popoldanska malica: puding s smetano 
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Analiza jedilnika tretjega tedna (september, leto 2011) 

V tretjem tednu se sadje ponudi 7-krat. Od tega samo v ponedeljek tudi za zajtrk (grozdje). 

Vse preostale dni v tem tednu, se za zajtrk ni ponudilo sadja. Zelenjava se je v tem tednu 

ponudila 10-krat. Od tega nikoli ni bila ponujena za zajtrk, malico ali popoldansko malico. 

Vedno je bila nudena samo za kosilo v obliki juhe ali solate. Solata je bila na jedilniku pri 

vsakem kosilu. Živila z dodanim sladkorjem so bila ponujena 8-krat. Od tega 4-krat v napitkih 

(bela kava, nektar, čaj).  

 

Preglednica 8: Pogostost umestitve sadja, zelenjave in živil z dodanim sladkorjem na 

jedilnik v tretjem tednu meseca septembra leta 2011 

 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Skupaj 

Sadje 2x 2x 1x 1x 1x 7x 

Zelenjava 2x 2x 2x 2x 2x 10x 

Živila z dodanim sladkorjem 2x 0x 1x 3x 2x 8x 
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6.4.4. JEDILNIK 4, 2011 

Ponedeljek 

Zajtrk: ovseni kruh, domači liptaver namaz, kakav 

Dopoldanska malica: sadni krožnik 

Kosilo: cvetačna kremna juha, ragu s puranom, kuskus, zeljna solata 

Popoldanska malica: borovničev nektar, polžek 

Torek 

Zajtrk: pšenični zdrob na mleku, kakavov posip 

Dopoldanska malica: mešano sadje 

Kosilo: brokoli juha, rižota s svinjino, rdeča pesa 

Popoldanska malica: mlečna rezina, hruška 

Sreda 

Zajtrk: pletenka, bela kava 

Dopoldanska malica: melona 

Kosilo: piščančji paprikaš, kruhovi trganci, radič s krompirjem 

Popoldanska malica: skuta s podloženim sadjem 

Četrtek 

Zajtrk: Mojčin kruh, maslo, marmelada, sadni čaj 

Dopoldanska malica: ananas 

Kosilo: enolončnica iz stročnic, ajdov kruh, sadna solata 

Popoldanska malica: banana 

Petek 

Zajtrk: pisan kruh, jajčna jed, kakav 

Dopoldanska malica: mešano sadje 

Kosilo: zelenjavna juha, goveji golaž, polenta, zelena solata  

Popoldanska malica: bombeta, jabolko 
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Analiza jedilnika četrtega tedna (september, leto 2011) 

V četrtem tednu se je sadje ponudilo 7-krat. Od tega nikoli za zajtrk ali kosilo. Izjema je 

četrtkovo kosilo, ko je bilo pri kosilu konzervirano sadje. Zelenjavo so ponudili 10-krat. Od 

tega nikoli za zajtrk ali dopoldansko, popoldansko malico. Vedno je bila na voljo pri kosilu v 

obliki juh ali solate. Razen v četrtek, ko zelenjava ni bila ponujena v nobenem obroku. V tem 

tednu se ponovi piščančji paprikaš iz drugega tedna.  Živila z dodanim sladkorjem so na 

jedilnik vpisana 9-krat, od tega 5-krat v napitkih. 

 

Preglednica 9: Pogostost umestitve sadja, zelenjave in živil z dodanim sladkorjem na 

jedilnik v četrtem tednu meseca septembra leta 2011 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Skupaj 

Sadje 2x 2x 1x 1x 1x 7x 

Zelenjava 2x 2x 2x 2x 2x 10x 

Živila z dodanim sladkorjem 2x 0x 1x 3x 2x 8x 
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Preglednica 10: Pogostost umestitve sadja, zelenjave in živil z dodanim sladkorjem na 

jedilnik v mesecu septembru leta 2011 

Sadje 33x jabolko, banana, melona, hruška, grozdje, ananas, lubenica, 

ringlo 

8 različnih vrst sadja 

Zelenjava 38x dušene bučke, rizibizi, rdeča pesa, zelena solata, zelenjavna 

enolončnica, zeljna solata, piščančji paprikaš, mešana solata, 

zeljne krpice, zelenjavni namaz, paradižnikova solata s koruzo, 

špinačni tortelini, paradižnikova omaka, naribano korenje, 

zelenjavne juhe 

15 različnih oblik zelenjave 

Živila z dodanim 

sladkorjem 

31x kakav, kakavov posip, bela kava, mlečni zajtrki, mlečna rezina, 

gosti sok, sadni nektarji, sadni čaj, piškoti, puding s smetano, 

marmelada, sadna solata 

12 različnih jedi z dodanim sladkorjem 

Priloge 10x kruhovi trganci, kus kus (2x), pire krompir (3x), pečen krompir, 

polenta (2x), rizi bizi  

6 različnih prilog 

Kruh, pecivo 21x ajdov, bel (2x), bombetka, črni (3x), kekčev, koruzni, mlečni 

kifeljc, Mojčin, ovseni (2x), pisan (2x), pletenka, polnozrnat, 

žemlja (3x).  

13 vrst/oblik kruha. 

Ribe 1x Tunin namaz 

Juhe 14x bučkina (2x), brokolijeva, cvetačna (2x), korenčkova (2x), 

kolerabna, paradižnikova, porova (2x), otroška (2x), zelenjavna. 

9 različnih juh. 

6.5. Analiza septembrskih jedilnikov v letu 2012 

6.5.1. JEDILNIK 1, 2012 

Ponedeljek 

Zajtrk: ajdov kruh, topljeni sir, rezina sveže paprike, kakav 

Dopoldanska malica: ekološka sadna košarica 

Kosilo: krompirjeva juha, zelenjavna rižota, zelena solata s fižolom 

Popoldanska malica: sezonsko sadje, nežni kruhki 

Torek 

Zajtrk: carski praženec, marmelada, zeliščni čaj 

Dopoldanska malica: sadna košarica 

Kosilo: fižolova enolončnica z mesom, jabolčna pita, 100% sadni sok 

Popoldanska malica: bio vanilijevo mleko, pisan kruh 

Sreda 

Zajtrk: koruzni kruh, tuna v kosih, rezina sira in paradižnika, sadni čaj 

Dopoldanska malica: sadna košarica 
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Kosilo: zelenjavna juha, špageti z bolonjsko omako, zelena solata 

Popoldanska malica: skuta s podloženim sadjem 

Četrtek 

Zajtrk: polbel kruh, maslo, med, mleko, jabolko 

Dopoldanska malica: lubenica 

Kosilo: kolerabična juha, ribji polpeti, pire krompir, solata (brokoli, cvetača, korenje) 

Popoldanska malica: sezonsko sadje, sadno žitna rezina 

Petek 

Zajtrk: rženi kruh, jajčna jed z zelenjavo, bela žitna kava 

Dopoldanska malica: sadno mlečni napitek 

Kosilo: prežganka, zeljne krpice z mesom, jabolčni kompot  

Popoldanska malica: otroški sadni jogurt 

Analiza jedilnika prvega tedna (september, leto 2012) 

Sadje je bilo v tem tednu ponujeno 11-krat. Od tega 2-krat pri zajtrku in 3-krat pri kosilu. 

Zelenjava je bila ponujena 12krat. Od tega 3-krat pri zajtrku. V prvem tednu je bila ob 

vsakem zajtrku ponujena sveža zelenjava ali pa sadje.  

Živila z dodanim sladkorjem so bila ponujena 3-krat.  Od tega 1-krat kot napitek (kakav), ter 

v marmeladi in domači jabolčni piti. 

  

Preglednica 11: Pogostost umestitve sadja, zelenjave in živil z dodanim sladkorjem na 

jedilnik v prvem tednu meseca septembra leta 2012 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Skupaj 

Sadje 2x 3x 1x 4x 1x 11x 

Zelenjava 4x 1x 3x 2x 2x 12x 

Živila z dodanim sladkorjem 1x 2x 0x 0x 0x 3x 
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6.5.2. JEDILNIK 2, 2012 

Ponedeljek 

Zajtrk: črni kruh, namaz s skuto in kumaricami, sadni čaj 

Dopoldanska malica: banana 

Kosilo: zelenjavna enolončnica z bio kvinojo, bel kruh, domač vanilijev puding 

Popoldanska malica: breskev, Mojčin kruh 

Torek 

Zajtrk: rženi kruh, zelenjavno-mesni namaz, kakav  

Dopoldanska malica: sadna košarica 

Kosilo: grahova juha, mesne kroglice v paradižnikovi omaki, krompir v kosih, rdeča pesa v 

solati 

Popoldanska malica: sadje, koruzni kruh 

Sreda 

Zajtrk: bio pirin kruh, namaz iz rdeče paprike, hibiskus čaj 

Dopoldanska malica: 100% sadni sok (razredčen z vodo) 

Kosilo: brokolijeva kremna juha z eko sestavinami, piščančji paprikaš, polenta, solata 

(paprika, paradižnik, kumare)  

Popoldanska malica: banana 

Četrtek 

Zajtrk: mlečni riž s kakavom, suhe brusnice, sadni čaj 

Dopoldanska malica: sadno-mlečni napitek 

Kosilo: porova juha, puran v smetanovi omaki, rizi bizi, cvetača in brokoli v solati 

Popoldanska malica: nektarina, skutina žemlja 

Petek 

Zajtrk: stoletni kruh, rezina piščančjih prsi, zelenjavni krožnik, zeliščni čaj 

Dopoldanska malica: ananas 

Kosilo: bučkina-korenčkova juha, polnjene bučke, kuskus, zelena solata 

Popoldanska malica: jabolčni kolač, 100% pomarančni sok 
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Analiza jedilnika drugega tedna (september, leto 2012) 

Sadje se je v drugem tednu ponudilo 12-krat, od tega 1-krat pri zajtrku. Zelenjava se je 

ponudila 17-krat, od tega 4-krat pri zajtrku. 

V drugem tednu se je torej vsak dan ob zajtrku ponudilo svežo zelenjavo ali pa sadje.  

Živila z dodanim sladkorjem so bila ponujena 4-krat. Od tega 1-krat v napitku (kakav), sicer 

pa v domačem pudingu, čokoladnem posipu in v domačem jabolčnem kolaču. 

 

Preglednica 12: : Pogostost umestitve sadja, zelenjave in živil z dodanim sladkorjem na 

jedilnik v drugem tednu meseca septembra leta 2012 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Skupaj 

Sadje 2x 2x 2x 3x 3x 12x 

Zelenjava 2x 4x 4x 3x 4x 17x 

Živila z dodanim sladkorjem 1x 1x 0x 1x 1x 3x 
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6.5.3. JEDILNIK 3, 2012 

Ponedeljek 

Zajtrk: mlečna prosena kaša, hruška, sadni čaj 

Dopoldanska malica: ekološka sadna košarica 

Kosilo: česnova juha z zlatimi kroglicami, špageti s spomladansko omako, zelena solata s 

koruzo 

Popoldanska malica: nektarina, pisan kruh 

Torek 

Zajtrk: Kakav, polnozrnat rogljiček, marelica 

Dopoldanska malica: sadna košarica 

Kosilo: cvetačna juha, paniran oslič, blitva s krompirjem, limonada 

Popoldanska malica: žemlja z manj soli, slive 

Sreda 

Zajtrk: črni kruh, namaz iz čičerike, rezina paradižnika, sadni čaj z medom 

Dopoldanska malica: korenje, jabolko, banana 

Kosilo: brokolijeva juha, dušen piščanec, pečen krompir, mlada koruza v prilogi, zeljnata 

solata 

Popoldanska malica: »jesenski list«, jabolko 

Četrtek 

Zajtrk: mleko, umešano jajce, graham kruh, rezina sveže rdeče paprike 

Dopoldanska malica: sadna košarica 

Kosilo: fižolova mineštra z ribano kašo, polbel kruh, zdrobov narastek s sadjem, slivov 

kompot 

Popoldanska malica: banana 

Petek 

Zajtrk: bel kruh, sardelni namaz, zelenjavni krožnik, melisin čaj 

Dopoldanska malica: sadno-mlečni napitek 

Kosilo: kumarična kremna juha, goveji zrezki v zelenjavni omaki, dušen rjavi riž, parmezan, 

zelena solata  

Popoldanska malica: breskev, bio riževi vaflji 
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Analiza jedilnika tretjega tedna (september, leto 2012) 

Sadje se je v tretjem tednu ponudilo 14-krat. Od tega 2-krat pri zajtrku in 3-krat pri kosilu. 

Zelenjava se je v tem tednu ponudila 16-krat. Od tega 3-krat pri zajtrku. V tretjem tednu se je 

torej vsak dan ob zajtrku ponudilo svežo zelenjavo ali pa sadje. Katerakoli jed se v mesecu 

septembru še ni ponovila. Živila z dodanim sladkorjem so bila v tem tednu ponujena 1-krat v 

obliki kakava.  

 

Preglednica 13: Pogostost umestitve sadja, zelenjave in živil z dodanim sladkorjem na 

jedilnik v tretjem tednu meseca septembra leta 2012 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Skupaj 

Sadje 3x 3x 2x 4x 2x 14x 

Zelenjava 3x 2x 5x 2x 4x 16x 

Živila z dodanim sladkorjem 0x 1x 0x 0x 0x 1x 
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6.5.4. JEDILNIK 4, 2012 

Ponedeljek 

Zajtrk: rženi kruh, bio maslo, nastrgan korenček, mleko 

Dopoldanska malica: ekološka sadna košarica 

Kosilo: zelenjavna enolončnica z ekološkim stročjim fižolom, ajdovi žganci, kaki 

Popoldanska malica: ringlo, sadno-žitna rezina 

Torek 

Zajtrk: ajdov kruh, kisla smetana, borovničeva marmelada, sadni čaj, pol jabolka 

Dopoldanska malica: sadna košarica  

Kosilo: goveja juha z rezanci, kuhana govedina, pire krompir, špinača, limonada 

Popoldanska malica: rogljič, 100% sadni sok 

Sreda 

Zajtrk: polbel kruh, sardelni namaz, narezan paradižnik, bela žitna kava 

Dopoldanska malica: sadna košarica 

Kosilo: otroška juha, puranji zrezek v zelenjavni omaki (grah, paprika), pražen krompir, 

zelena solata 

Popoldanska malica: bio vanilijevo mleko, koruzni kruh 

Četrtek 

Zajtrk: črni kruh, jajčni namaz, zelenjavni krožnik, sadni čaj z limono in medom 

Dopoldanska malica: sadna košarica 

Kosilo: zelenjavni golaž z eko hrenovko, črni kruh, domača sadna rulada s svežim sadjem, 

100% pomarančni sok (razredčen z vodo) 

Popoldanska malica: bio keksi, breskev 

Petek 

Zajtrk: kruh Zdravko, topljeni sir, narezana rdeča paprika, kakav 

Dopoldanska malica: sadno-mlečni napitek 

Kosilo: zeljna kremna juha, riž basmati s korenjem in grahom, smetanova omaka, pečen file 

lososa, melona  

Popoldanska malica: banana 
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Analiza jedilnika četrtega tedna (september, leto 2012) 

V zadnjem tednu v mesecu septembru se je sadje ponudilo 16-krat. Od tega 2-krat pri zajtrku 

in 5-krat pri kosilu. Zelenjavo smo ponudili 11-krat. Od tega 4-krat pri zajtrku. V četrtem 

tednu se je prav tako vsak dan ob zajtrku ponudilo svežo zelenjavo ali pa sadje. Tudi v tem 

tednu se nobena jed ni ponovila, tako da se v štirih tednih nobena jed ne ponovi. Živila z 

dodanim sladkorjem so ponujena 3-krat.  Od tega 1-krat v marmeladi, domači sadni ruladi in 

kakavu.  

 

Preglednica 14: Pogostost umestitve sadja, zelenjave in živil z dodanim sladkorjem na 

jedilnik v četrtem tednu meseca septembra leta 2012 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Skupaj 

Sadje 4x 4x 1x 4x 3x 16x 

Zelenjava 2x 1x 3x 2x 3x 11x 

Živila z dodanim sladkorjem 0x 1x 0x 1x 1x 3x 
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Preglednica 15: Pogostost umestitve sadja, zelenjave in živil z dodanim sladkorjem na 

jedilnik v mesecu septembru leta 2012 

Sadje 51 x marelice, banana, jabolko, lubenica, breskev, nektarina, ringlo, 

ananas, hruška, slive, limone, kaki, pomaranča, melona 

14 različnih vrst sadja 

Zelenjava 56 x rezina sveže paprike, zelenjavna rižota, zelena solata s fižolom, 

fižolova enolončnica, rezina paradižnika, zelena solata, 

sestavljena solata, jajčna jed z zelenjavno, zeljne krpice, 

kumarični namaz, zelenjavna enolončnica s kvinojo, zelenjavni 

namaz, paradižnikova omaka, rdeča pesa, namaz iz rdeče 

paprike, paprikaš, mešana solata (cvetača, brokoli, korenje), 

rizibizi, polnjene bučke, spomladanska omaka, zelena solata s 

koruzo, blitva, čičerikin namaz, korenje v sadni kaši, zelenjavni 

krožnik, zelenjavna omaka, nastrgan korenček, kremna špinača, 

zelenjavne juhe 

30 različnih oblik zelenjave 

Živila z dodanim 

sladkorjem 

12 x kakav, kakavov posip, marmelada, domača jabolčna pita, domač 

vanilijev puding, domača sadna rulada 

7 različnih jedi z dodanim sladkorjem 

Priloge 11 x pire krompir (2x), pražen krompir, krompir v kosih, polenta, 

rizibizi, kuskus, blitva s krompirjem, dušeni rjavi riž, riž 

basmati z zelenjavo, ajdovi žganci 

10 različnih prilog 

Kruh 28 x ajdov (2x), nežni kruhki, pisan (2x), koruzni (3x), polbel (2x), 

rženi (3x), črni (3x), Mojčin, bio pirin, stoletni, jabolčni kolač, 

polnozrnati rogljiček, žemlja z manj soli, jesenski list, graham 

kruh, bel kruh, bio riževi vaflji, rogljič, Zdravko. 

19 vrst/oblik kruha. 

Ribe 5 x tunin namaz, ribji polpeti, paniran oslič, sardelni namaz, pečen 

file lososa 

Juhe 15 x brokolijeva, cvetačna, česnova, goveja, grahova, korenčkova , 

kolerabna, krompirjeva, kumarična, porova, prežganka otroška 

(2x), špinačna, zelenjavna 

14 različnih juh. 
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6.6. Primerjava jedilnika meseca septembra 2011 in 

meseca septembra 2012 

6.6.1. Sadje 

Sadje je bilo v mesecu septembru leta 2011 na jedilniku zapisano 33-krat, od tega je bilo 

ponujenih 8 različnih vrst sadja. V letu 2012 je sadje na jedilniku zapisano 51-krat, od tega je 

bilo ponujenih 14 različnih vrst sadja. Količino in raznolikost sadja smo torej v letu 2012 

precej povečali. Za zapis sadja na jedilnih smo šteli sveže sadje, kuhano sveže sadje (kompot), 

sveže sadje v sadno-mlečnih napitkih, ki jih pripravljamo v centralni kuhinji in pa 100% 

sadne sokove.  

6.6.2. Zelenjava 

Zelenjava je bila v mesecu septembru leta 2011 na jedilniku zapisana 38-krat, od tega je bilo 

ponujenih 15 različnih oblik zelenjave. V letu 2012 je zelenjava na jedilniku zapisana 56-krat, 

od tega je bilo ponujenih 30 različnih oblik zelenjave. Količino in raznolikost zelenjave smo 

torej v letu 2012 precej povečali. 

6.6.3. Živila z dodanim sladkorjem 

Živila z dodanim sladkorjem so bila v mesecu septembru leta 2011 na jedilniku zapisana 31-

krat, od tega je bilo ponujenih 12 različnih oblik oziroma vrst živil. V letu 2012 so živila z 

dodanim sladkorjem zapisana 12-krat, od tega jih je bilo ponujenih 7 različnih oblik. Količino 

sladkorja smo tako precej zmanjšali, predvsem na račun tega, da se mlečni zajtrki ter čaji ne 

sladkajo več, ter da smo goste sokove in nektarje nadomestili s 100% sokovi.  

6.6.4. Priloge 

Priloge so bile v mesecu septembru leta 2011 na jedilniku zapisana 10 krat, od tega je bilo 

ponujenih 6 različnih prilog. V letu 2012 so priloge zapisne 11 krat, od tega je bilo ponujenih 

10 različnih vrst prilog. Raznolikost prilog smo torej v letu 2012 precej povečali. 

6.6.5. Kruh in pecivo 

Kruh je bil v mesecu septembru leta 2011 na jedilniku zapisana 21-krat, od tega je bilo 

ponujenih 13 različnih vrst kruha. V letu 2012 je kruh zapisan 28-krat, od tega je bilo 

ponujenih 19 različnih vrst prilog. Raznolikost kruha smo torej v letu 2012 malo povečali. 
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6.6.6. Ribe 

Ribe so bile v mesecu septembru leta 2011 na jedilniku zapisana 1-krat in sicer v obliki 

tuninega namaza. V letu 2012 so ribe zapisane 5-krat, torej smo količino in raznolikost rib na 

jedilniku precej povečali.  

6.6.7. Juhe 

Juhe so bile v mesecu septembru leta 2011 na jedilniku zapisana 14-krat, od tega je bilo 

ponujenih 9 različnih juh. V letu 2012 so juhe zapisne 15-krat, od tega je bilo ponujenih 14 

različnih vrst juh. Raznolikost juh in s tem tudi zelenjave, ker so juhe pretežno zelenjavne, 

smo torej v letu 2012 precej povečali.  
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6.7. Rezultati ankete in razprava 
 

Vprašanje št.1:  Kako bi po vašem mnenju ocenili zadovoljstvo otrok s prehrano? 

 

Preglednica 16: Ocena zadovoljstva otrok s prehrano, po mnenju zaposlenih 

Zadovoljstvo feb. 12 (N) feb. 13 (N) feb. 12 (%) feb. 13 (%) 

zelo nezadovoljen 0 0 0% 0% 

nezadovoljen 1 0 3% 0% 

srednje zadovoljen 18 2 50% 6% 

zadovoljen 16 28 44% 78% 

zelo zadovoljen 1 6 3% 17% 

 

V letu 2012 je 50% zaposlenih ocenilo, da so otroci s prehrano srednje zadovoljni, 44% 

zaposlenih je ocenilo, da so otroci zadovoljni, 3% pa jih je ocenilo, da so zelo zadovoljni. Da 

so otroci nezadovoljni je ocenilo 3% zaposlenih, da pa so otroci zelo nezadovoljni, ni ocenil 

nihče.  

V letu 2013, ko smo zaposlene ponovno povprašali po oceni zadovoljstva otrok s prehrano, 

jih je 6% ocenilo, da so otroci srednje zadovoljni, 78% jih je ocenilo, da so zadovoljni, 17% 

pa jih meni, da so otroci s prehrano v vrtcu zelo zadovoljni. V letu 2013 ni nihče od 

zaposlenih ocenil, da so otroci nezadovoljni ali zelo nezadovoljni s prehrano v vrtcu.  

Iz rezultatov lahko sklepamo, da so uvedene spremembe v prehrani v enem letu, izboljšale 

zadovoljstvo otrok s prehrano, saj se je ocena zaposlenih glede zadovoljstva otrok s prehrano 

v vrtcu izboljšala, ker se je ocena zadovoljen iz  leta 2012 iz 44%, v letu 2013 dvignila na 

78%, ocena zelo zadovoljen pa iz 3% na 17%. 

 

Vprašanje št. 2: Kakšno je vaše zadovoljstvo s pestrostjo prehrane? 

Preglednica 17: Ocena zaposlenih o zadovoljstvu s pestrostjo prehrane 

Zadovoljstvo feb. 12 (N) feb. 13 (N) feb. 12 (%) feb. 13 (%) 

zelo nezadovoljen 0 0 0% 0% 

nezadovoljen 1 0 3% 0% 

srednje zadovoljen 15 9 42% 25% 

zadovoljen 16 14 44% 39% 

zelo zadovoljen 4 13 11% 36% 

 

Zaposleni so v letu 2012 in v letu 2013 ocenili, da ni nihče zelo nezadovoljen s prehrano. Da 

so nezadovoljni, jih je v letu 2012 ocenilo 3%, v letu 2013 pa nihče. V letu 2012 je 42% 

zaposlenih ocenilo, da so srednje zadovoljni s prehrano in v letu 2013 jih je tako ocenilo 25%. 
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44% zaposlenih je v letu 2012 ocenilo, da so zadovoljni in v letu 2013 jih je tako menilo 39%. 

Da so zelo zadovoljni, pa je v letu 2012 ocenilo 11%, v letu 2013 pa 36% zaposlenih. 

Iz rezultatov je razvidno, da so spremembe v prehrani pozitivno vplivale na odnos zaposlenih 

do prehranjevanja, saj se je zadovoljstvo s pestrostjo prehrane pri zaposlenih v vrtcu, v enem 

letu dvignilo pri oceni zelo zadovoljen iz 11% na 36%. 

 

 

Vprašanje št. 3: Se strinjate s trditvijo, da je prehrana v vrtcu zdrava? 

Preglednica 18: Strinjanje zaposlenih s trditvijo, da je prehrana v vrtcu zdrava 

Zadovoljstvo feb. 12 (N) feb. 13 (N) feb. 12 (%) feb. 13 (%) 

sploh se ne strinjam 0 0 0% 0% 

 se ne strinjam 5 1 14% 3% 

 ne vem 16 5 44% 14% 

se strinjam 12 21 33% 58% 

se zelo strinjam 3 9 8% 25% 

 

V letu 2012 in prav tako v letu 2013 ni nihče od zaposlenih izbral odgovora, da se s trditvijo, 

da je prehrana v vrtcu zdrava, sploh ne strinja. Da se ne strinjajo, da je prehrana v vrtcu 

zdrava, jih je v letu 2012 izbralo 14% zaposlenih in 3% leta 2013. Odgovor ne vem jih je 

izbralo 44% v letu 2012 in 14% v letu 2013. Da se strinjajo, da je prehrana v vrtcu zdrava, je 

leta 2012 izbralo 33% zaposlenih in leta 2013 58% zaposlenih. Zelo se jih je strinjalo v letu 

2012 8% in leta 2013 se jih je zelo strinjajo 25%. 

Iz rezultatov lahko sklepamo, da se je v enem letu strinjanje s strani zaposlenih o tem, če je 

prehrana v vrtcu zdrava dvignila, saj se jih je v letu 2012 s to trditvijo strinjalo 33%, v letu 

2013 pa 58%, v letu 2012 se jih je zelo strinjalo 8% v letu 2013 pa 25%. 
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Vprašanje št. 4: Ali so po vašem mnenju na jedilniku jedi, ki za otroke niso primerne? 

 

Preglednica 21: Ocena zaposlenih o prisotnosti jedi na jedilniku, ki za otroke niso 

primerne  

Zadovoljstvo feb. 12 (N) feb. 13 (N) feb. 12 (%) feb. 13 (%) 

1 - sploh se ne strinjam 6 12 17% 33% 

2 - se ne strinjam 7 22 19% 61% 

3 - ne vem 11 2 31% 6% 

4 - se strinjam 10 0 28% 0% 

5 - se zelo strinjam 2 0 6% 0% 

 

V letu 2012 se s trditvijo, da so na jedilniku jedi, ki niso primerne za otroke, sploh ni strinjalo 

17% zaposlenih in v letu 2013, 33% zaposlenih. S trditvijo se ni strinjalo 19% v letu 2012 in 

61% v letu 2013. 31% zaposlenih v letu 2012 ni vedelo, ali so na jedilniku neprimerne jedi, v 

letu 2013 jih ni vedelo 6%. V letu 2012 se je s trditvijo strinjalo 28% zaposlenih in v letu 

2013 se s trditvijo ni strinjal nihče. S trditvijo se jih je zelo strinjalo 6% v letu 2012 in nihče 

se ni zelo strinjal v letu 2013. 

Glede na dobljene rezultate lahko sklepamo, da je bilo v letu 2013 na jedilniku manj 

neprimernih jedi za otroke, saj se je v letu 2012 strinjalo 28% zaposlenih s trditvijo, da so na 

jedilniku jedi, ki za otroke niso primerne, leta 2013 pa se s to trditvijo ni strinjal nihče. 

 

Vprašanje št. 5: Katere jedi, ki so na jedilniku, po vašem mnenju niso primerne za 

otroke? 

Preglednica 22: Odgovori zaposlenih na vprašanje, katere jedi, ki so na jedilniku, po 

njihovem mnenju niso primerne za otroke  

Predlog feb. 12 (N) feb. 13 (N) feb. 12 (%) feb. 13 (%) 

ribe s koščicami 15 2 21% 5% 

čokolino 4 0 6% 0% 

krvavice / pečenice 2 3 3% 8% 

kisel krompir 1 0 1% 0% 

neprimerne začibe (vegeta) 17 0 24% 0% 

preslana hrana 18 0 25% 0% 

mastna hrana 5 2 7% 5% 

kvinoja 0 2 0% 5% 

umetna konzervirana hrana 

(pudingi,..) 7 0 10% 0% 

slabo kuhana hrana (krompir) 2 1 3% 3% 

nimam pripomb 0 27 0% 73% 
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V letu 2012 je 25% zaposlenih menilo, da je prehrana v vrtcu preslana. V letu 2013 tega ni 

nihče več izpostavil. Da se v prehrani otrok uporablja mešanica začimb (Vegeta), je v letu 

2012 motilo 24% zaposlenih. Ribe s koščicami so v letu 2012 motile 21% zaposlenih, v letu 

2013 pa 5% zaposlenih. 10% zaposlenih je v letu 2012 izpostavilo kot neprimerno hrano, ki je 

konzervirana in vsebuje preveč aditivov. V letu 2013, tega ni nihče več izpostavil. Da je hrana 

mastna, je v letu 2012 zapisalo 7% zaposlenih, v letu 2013 pa je to zapisalo 5% zaposlenih. 

Čokolino je motil 6% zaposlenih v letu 2012 in nobenega v letu 2013. 3% zaposlenih so v letu 

2012 ocenile kot neprimerno hrano pečenice in krvavice, v letu 2013 pa se je odstotek dvignil 

na 8%. Prav tako 3% jih je v letu 2012 zapisalo, da je hrana včasih premalo kuhana, kar je 

ostalo nespremenjeno v letu 2013. V letu 2012 brez pripomb ni bil nihče, v letu 2013 pa je 

bilo brez komentarja na to vprašanje 73% zaposlenih.  

 Iz rezultatov je razvidno, da je ukinitev uporabe neprimernih začimb in zmanjšanje porabe 

soli, najbolj vplivalo na to, da je bilo v letu 2013 kar 73% zaposlenih brez pripomb, pri 

vprašanju, katere jedi na jedilniku po njihovem mnenju niso primerne za otroke, v letu 2012 

pa nihče ni bil brez pripomb 
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Vprašanje 6: Katere jedi, ki jih ni na jedilniku, bi morali po vašem mnenju ponuditi 

otrokom? 

Preglednica 19: Jedi, ki bi jih po mnenju zaposlenih morali ponuditi otrokom  

  feb. 12 (N) feb. 13 (N) feb. 12 (%) feb. 13 (%) 

zrezek 2 0 6% 0% 

obara z žganci 3 1 8% 3% 

čevapčiči 2 0 6% 0% 

pomfri 3 0 8% 0% 

jedi na žlico 1 1 3% 3% 

brez predloga oz pripomb 19 23 53% 66% 

žitarice 1 2 3% 6% 

burek 1 1 3% 3% 

pire krompir 1 2 3% 6% 

več tradicionalnih slovenskih jedi 3 3 8% 9% 

testenine 0 2 0% 6% 

 

Brez predlogov za nove jedi na jedilniku je bilo v letu 2012 53% zaposlenih, v letu 2013 pa 

66% zaposlenih. Obaro z žganci je na jedilnik želelo umestiti 8% zaposlenih v letu 2012 in 

3% v letu 2013. 8% zaposlenih je v letu 2012 želelo na jedilniku pomfri, v letu 2013 pa nihče. 

Več tradicionalnih jedi si je želelo 8% zaposlenih tako v letu 2012 kot v letu 2013. Zrezke v 

vrtčevski prehrani je želelo v letu 2012 6% zaposlenih in nihče v letu 2013. 

Iz rezultatov lahko sklepamo, da ni večjih razlik iz leta 2012 do leta 2013 v idejah zaposlenih, 

kaj bi po njihovem mnenju otrok še lahko ponudili na jedilniku 

 

 

Vprašanje št.7: Katere jedi so po vašem mnenju, prevečkrat na jedilniku? 

 

Preglednica 20: Jedi, ki so po mnenju zaposlenih prevečkrat na jedilniku  

  feb. 12 (N) feb. 13 (N) feb. 12 (%) feb. 13 (%) 

brez predloga oz pripomb 14 30 27% 83% 

kruh 10 1 19% 3% 

testenine 2 1 4% 3% 

zelenjava 6 0 12% 0% 

omake - golaži 12 0 23% 0% 

jogurt 1 1 2% 3% 

meso 4 2 8% 6% 

riž / rižota 3 1 6% 3% 

 

Na vprašanje, katere jedi se po mnenju zaposlenih prevečkrat pojavijo na jedilniku, jih v letu 

2012 27% ni imelo pripomb, v letu 2013 pa ni imelo pripomb 83% zaposlenih. Da je na 
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jedilniku prevečkrat golaž, je v letu 2012 menilo 23% zaposlenih in nihče v letu 2013. 19% 

zaposlenih je v letu 2012 menilo, da je v vrtčevski prehrani otrok preveč kruha in v letu 2013 

je tako menilo 3% zaposlenih. Da je na jedilniku preveč zelenjave, jih je v letu 2012 menilo 

12% zaposlenih in v letu 2013 ni nihče tako menil.8% zaposlenih je v letu 2012 menilo, da je 

na jedilniku preveč mesa, v letu 2013 jih tako meni 6% zaposlenih. 6% zaposlenih je v letu 

2012 menilo, da je na jedilniku prevečkrat riž, v letu 2013 so tako menili 3% zaposlenih. 

Testenine so bile v letu 2012 prevečkrat na jedilniku po mnenju 4% zaposlenih in v letu 2013 

so tako menili 3% zaposlenih. 

Glede na dobljene rezultate lahko sklepamo, da je upoštevanje mnenja zaposlenih v letu 2012, 

da je na jedilniku preveč kruha, ter golažov in omak, pripomoglo, da je bilo v letu 2013, kar 

83% zaposlenih brez pripomb pri tem vprašanju. 

 

 

Vprašanje št.8: Katerih jedi je po vašem mnenju premalo? 

 

Preglednica 21: Jedi, ki jih je po mnenju zaposlenih na jedilniku premalo 

  feb. 12 (N) feb. 13 (N) feb. 12 (%) feb. 13 (%) 

brez predloga oz pripomb 14 14 35% 36% 

pica 3 2 8% 5% 

solata 3 1 8% 3% 

cmoki / štruklji 3 1 8% 3% 

preproste domače hrane 3 2 8% 5% 

sadje 1 0 3% 0% 

zelenjava 5 3 13% 8% 

žitarice 2 1 5% 3% 

mlečna hrana 2 0 5% 0% 

testenine 1 1 3% 3% 

čevapčiči 1 1 3% 3% 

zeliščni čaj 2 0 5% 0% 

pire krompir 0 4 0% 10% 

namazi 0 6 0% 15% 

hrenovke 0 1 0% 3% 

riž 0 1 0% 3% 

sladice 0 1 0% 3% 

 

Na vprašanje, katere jedi se po mnenju zaposlenih premalokrat pojavijo na jedilniku, tako v 

letu 2012 kot v letu 2013 ni imelo pripomb 35% zaposlenih. 13% zaposlenih je v letu 2012 

menilo, da je na jedilniku premalo zelenjave, v letu 2013 pa jih je tako menilo 8%. Da je na 

jedilniku premalokrat pica, je v letu 2012 menilo 8% zaposlenih in v letu 2013 5%. V letu 
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2012 jih je 8% menilo, da je na jedilniku premalo solat in cmokov, v letu 2013 pa so tako 

menili 3%. Preprosto domačo hrano je v letu 2012 pogrešalo 8% zaposlenih, v letu 2013 pa 

5%. V letu 2012 ni nihče menil, da je na jedilniku premalo riža, hrenovk in sladic. V letu 

2013 so tako menili 3% zaposlenih. 5% zaposlenih je v letu 2012 menilo, da je premalo 

mlečne hrane, v letu 2013 ni imel nihče takega mnenja. 5% zaposlenih je v letu 2012 menilo, 

da je premalo žitaric, v letu 2013 pa so tako menili 3% zaposlenih. 3% zaposlenih so tako v 

letu 2012 kot v letu 2013 pogrešali čevapčiče. 5% zaposlenih je v letu 2012 menilo, da je 

premalo zeliščnih čajev, v letu 2013 ni imel nihče takega mnenja. V letu 2012 ni nihče 

zapisal, da je premalo pire krompirja, v letu 2013, pa jih je tako menilo 10%. V letu 2012 ni 

nihče zapisal, da je premalo namaza, v letu 2013, pa jih je tako menilo 15% 

Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da  pri mnenju zaposlenih pri tem, katerih jedi je na 

jedilniku premalo, ni večjih razlik v letu 2012 in 2013. 

 

 

Vprašanje št. 9: Ali so pripravljene jedi v vrtcu okusne? 
 

Preglednica 22: Odgovori zaposlenih na vprašanje, če so jedi v vrtcu okusne  

  feb. 12 (N) feb. 13 (N) feb. 12 (%) feb. 13 (%) 

da 20 32 56% 89% 

ne 16 4 44% 11% 

 

Leta 2012 je na vprašanje, če je hrana v vrtcu okusna, pritrdilo 56%, v letu 2013 pa 89% 

zaposlenih. Okus jedi se je po uvedenih spremembah v vrtčevski prehrani izboljšal,  kar 

prikazujejo tudi rezultati, saj se je strinjanje s trditvijo, da so jedi v vrtcu okusne dvignilo iz 

11% na 89%. 

 

 

Vprašanje št. 10: Menite, da ima vizualni videz jedi vpliv na apetit otrok? 

 

Preglednica23: Odgovori zaposlenih na vprašanje, če menijo, da ima vizualni videz  jedi 

vpliv na apetit otrok  

  feb. 12 (N) feb. 13 (N) feb. 12 (%) feb. 13 (%) 

da 34 32 94% 89% 

ne 2 4 6% 11% 

 

 

94% zaposlenih je leta 2012 menilo, da ima videz jedi vpliv na apetit otrok, letos pa jih je 

tako menilo 89%. 
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Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da se je tako v letu 2012, kot v letu 2013 velika večina 

zaposlenih strinjalo s trditvijo, da ima videz jedi vpliv na apetit otrok, kar dokazujejo tudi 

strokovnjaki. 

 

 

Vprašanje št. 11: Bi otroci ob kosilu raje želeli sadje ali sok? 

 

Preglednica 24: Mnenje zaposlenih, kaj bi otroci raje želeli ob kosilu  

  feb. 12 (N) feb. 13 (N) feb. 12 (%) feb. 13 (%) 

Sadje 1 1 3% 3% 

Sok ali čaj 29 30 81% 83% 

drugo (npr. vodo) 2 0 6% 0% 

mešano 4 5 11% 14% 

 

Tako v letu 2012 kot v letu 2013 je prevladovalo mnenje, da bi otroci ob kosilu raje želeli sok 

ali čaj (81% v letu 2012 in 83% v letu 2013). 11% jih je v letu 2012 menilo, da je vseeno, 

torej enkrat sok, drugič sadje, v letu 2013 pa je tako menilo 14% zaposlenih. Tako v letu 2012 

kot leta 2013 bi po mnenju 3% zaposlenih otroci ob kosilu želeli sadje. 

 Rezultati kažejo, da se mnenje zaposlenih o tem, ali bi otroci ob kosilu raje želeli sadje ali 

sok, ni spremenilo in vztrajajo pri mnenju, da bi otroci raje želeli sok ali čaj.  

 

 

Vprašanje št. 12: So obroki po vašem mnenju preveliki, premajhni ali ravno prav 

veliki? 

Preglednica 25: Ocena zaposlenih o primernosti količine obrokov  

  feb. 12 (N) feb. 13 (N) feb. 12 (%) feb. 13 (%) 

preveliki  0 1 0% 3% 

pravno prav 24 29 67% 81% 

premajhni 12 6 33% 17% 

 

Obroki so bili ravno prav veliki po mnenju 67% zaposlenih v letu 2012 in v 81% v letu 2013. 

33% zaposlenih je leta 2012 menilo, da so obroki premajhni, leta 2013 jih je tako menilo 

17%. Da pa so obroki preveliki, je mnenja 1% zaposlenih v letu 2013. 

Iz rezultatov lahko sklepamo, da je bila in je količina obrokov v vrtcu po večini zaposlenih 

vedno ravno pravšnja, pred uvedenimi spremembami pa je nekaj več zaposlenih menilo, da so 

obroki premajhni.  
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Vprašanje št. 13: Ali menite, da odnos vzgojiteljic do določene jedi, vpliva na otroke v 

skupini? 

Preglednica 26: Zavedanje vzgojiteljic, da njihov odnos do določene jedi vpliva na 

otroke v skupini 

  feb. 12 (N) feb. 13 (N) feb. 12 (%) feb. 13 (%) 

da 34 35 94% 97% 

ne 2 1 6% 3% 

 

Tako v letu 2012 kot v letu 2013 se večina vzgojiteljic (94% v letu 2012 in 97% v letu 2013) 

strinja, da njihov odnos do hrane oziroma določene jedi vpliva tudi na otroke.  

Iz rezultatov je razvidno, da vzgojiteljice niso spremenile zavedanja o tem, da njihov odnos 

do določene jedi, vpliva na otroke v skupini 

 

 

Vprašanje št. 14: Bi otroci želeli, da je za dopoldansko malico samo sadje ali še kaj 

drugega? 

Preglednica 27: Mnenje zaposlenih o željah otrok, glede vrste dopoldanske malice 

  feb. 12 (N) feb. 13 (N) feb. 12 (%) feb. 13 (%) 

sadje 23 25 64% 69% 

ne vem 1 4 3% 11% 

raznoliko 12 7 33% 19% 

 

Na vprašanje, če bi otroci za popoldansko malico želeli samo sadje ali še kaj drugega, je v letu 

2012 64% zaposlenih odgovorilo, da bi otroci želeli samo sadje, v letu 2013 pa jih je tako 

menilo 69%. Da bi otroci raje raznoliko malico, jih je odgovorilo v letu 2012 33%, v letu 

2013 pa 19% zaposlenih.  

Iz rezultatov je razvidno, da se v enem letu mnenje vzgojiteljic o dopoldanski malici ni 

spremenilo in bi še vedno po njihovem mnenju, otroci za malico želeli sadje. 
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Vprašanje št. 15: Vaše pripombe glede hrane. 

 

Preglednica 28: Pripombe zaposlenih glede prehrane  

  feb. 12 (N) feb. 13 (N) feb. 12 (%) feb. 13 (%) 

Nimam pripomb 4 22 6% 61% 

preslana hrana 17 2 24% 6% 

premastna hrana 4 0 6% 0% 

ni ustrezno pripravljena 10 6 14% 17% 

je prehladna 2 1 3% 3% 

neustrezne začimbe 13 0 18% 0% 

preveč ponavljajoči se jedilniki 19 0 27% 0% 

hrana bi lahko bila bolj okusna 2 0 3% 0% 

preveč obilne popoldanske 

malice 0 5 0%  7% 

 

27% zaposlenih je v letu 2012 pripomnilo, da se jedilniki preveč ponavljajo, v letu 2013 take 

pripombe ni imel nihče. V letu 2012 je 24% zaposlenih menilo, da je hrana v vrtcu preslana, v 

letu 2013 pa je bilo takega mnenja 6% zaposlenih. 18% jih je v letu 2012 menilo, da se 

uporabljajo neprimerne začimbe, v letu 2013 tega ni menil nihče. 14% zaposlenih je v letu 

2012 imelo pripombo, da hrana ni ustrezno pripravljena. Da je hrana premastna, jih je v letu 

2012 menilo 6%. Da bi lahko bila hrana bolj okusna, je v letu 2012 menilo 3% zaposlenih.  

V letu 2013, je bilo 63% zaposlenih brez pripomb glede prehrane v vrtcu. 

 

Glede na rezultate lahko sklepamo, da je hrana po uvedenih spremembah v vrtcu res manj 

slana, saj smo uporabo soli zmanjšali in tako je v letu 2012 menilo 24% zaposlenih, da je 

hrana preslana, v letu 2013 pa je tako menilo 6%. 

Prav tako je razvidno, da smo ukinili uporabo neustreznih začimb, kot je recimo Vegeta  in da 

se pri načrtovanju jedilnikov držimo priporočila smernic zdravega prehranjevanj v vrtcih, da 

se jedilnik ne ponovi vsaj 21 dni, kajti v letu 2013 ni nihče od zaposlenih menil, da so 

jedilniki preveč ponavljajoči. 
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Vprašanje št. 16: Menite, da bi bilo koristno, da ustanovimo skupino za prehrano? 

(Člani skupine bi mesečno poročali o odzivu otrok na prehrano, podali svoje mnenje in 

predloge). 

 

Preglednica 29: Mnenje zaposlenih o koristnosti ustanovitve skupine za prehrano   

Ali se strinjate da 

ustanovimo skupino za 

prehrano? feb. 12 (N) feb. 12 (%) 

Da 21 58% 

Ne 15 42% 

 

Zaposlene v vrtcu smo v letu 2012 vprašali, če menijo, da bi bilo koristno, da začnemo s 

skupino za prehrano. 58% zaposlenih je menilo, da bi bila skupina koristna. 

Ker je dobra polovica zaposlenih menila, da bi bilo koristno, če se ustanovi skupina za 

prehrano, lahko sklepamo, da jih je veliko menilo, da so premalo vključeni v proces 

prehranjevanja otrok.   

Skupina za prehrano  je svetovana tudi v smernicah za zdravo prehranjevanje, zato smo jo v 

letu 2012 ustanovili in tako poleg ostalih prednosti, ki jo skupina prinaša, dali zaposlenim 

potrditev, da so pomembni pri procesu prehranjevanja otrok. 
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6.8. Spremembe v prehrani 

Uravnotežena, varovalna in varna prehrana je v otroškem in mladostniškem obdobju bistveno 

bolj pomembna kot v odrasli dobi, saj ne predstavlja le izvora energije za delovanje telesa, 

temveč zagotavlja tudi energijo za rast in razvoj, obenem pa hranilne snovi iz živil ne le 

obnavljajo telesno zgradbo, temveč tudi omogočajo rast in razvoj odraščajočega telesa. Zato 

je pomembno, da otroci in mladostniki razvijejo zdrave prehranjevalne navade (tako v smislu 

preprečitve prehranskih deficitov kot ustreznosti energijskega vnosa) (WHO, 2003). 

Glede na sestavo jedilnikov v letu 2011 in po analizi anket, ki so jo zaposleni v vrtcu izpolnili 

leta 2012, smo se odločili, da je potrebno v vrtčevsko prehrano uvesti spremembe, s katerimi 

bomo dosegli smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno - izobraževalnih ustanovah.  

Kar nekaj predlogov, kaj bi bilo potrebno spremeniti v prehrani vrtčevskih otrok, smo dobili 

iz analize anketnih vprašalnikov iz leta 2012, ki so jih izpolnjevale vzgojiteljice. Na začetku 

uvajanja sprememb smo se torej najprej lotili področij, ki so jih omenile zaposlene v vrtcu, saj 

smo jim tako potrdili, da so nam njihove izkušnje, mnenja in želje pomembne. Na ta način 

smo dobili tudi njihovo podporo pri uvajanju sprememb.  

Anketni vprašalniki, ki so jih vzgojiteljice izpolnile leta 2012, so torej pokazali, da si tudi 

same želijo sprememb v prehrani. Vodstvu pa smo z analizo jedilnikov predlagali, da bi bilo 

potrebno uvesti spremembe. Pred uvajanjem sprememb v prehrano vrtčevskih otrok je 

potrebno imeti podporo tako s strani vzgojiteljic, ki hrano delijo otrokom in so jim za zgled, 

kot tudi pri vodstvu, ki mora odobriti sam začetek uvajanja sprememb in sprejeti oziroma 

razumeti morebitne težave, ki se lahko pri tem pojavijo.  

6.8.1. Spremembe, ki smo jih uvedli v prehrano 

Na anketnem vprašalniku, kjer smo spraševali po zadovoljstvu otrok s prehrano v vrtcu, smo 

pri 5. vprašanju vprašali, katere jedi po mnenju zaposlenih niso primerne za otroke. Zaposleni 

so odgovarjali različno, izpostavili pa smo najbolj pogoste odgovore, ki se skladajo s 

smernicami zdravega prehranjevanja, in se zato odločili, da tukaj uvedemo prve spremembe.  

1. Prva sprememba, ki smo jo uvedli, je bila omejitev količine soli, ki se dodaja jedem pri 

kuhanju. 

2. Naročili in uporabljati smo začeli sveže in suhe začimbe. Uporabo neprimernih začimbnih 

mešanic z dodatkom natrijevega glutaminata, smo v celoti opustili. Povratne informacije po 

uvedbi te spremembe so bile pozitivne. Jedi so dobile svoje okus in po besedah vzgojiteljic 

niso več imele vse enakega okusa.  
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3. Namesto instant pšeničnih kosmičev s čokolado in instant riževih kosmičev smo v jedilnik 

vključili muslije iz polnovrednih kosmičev brez dodanega sladkorja. Ob uvedbi te spremembe 

smo spremljali količino ostankov. Ko smo polnovredne kosmiče ponudili prvič, je bilo 

ostankov veliko. Drugič je bilo ostankov že nekaj manj, še vedno pa otroci niso toliko pojedli 

kot običajno. Zato smo se odločili, da prihodnjič dodamo rozine, suhe brusnice ali kakšno 

drugo suho sadje. S to odločitvijo, je bilo naslednjič bistveno bolje, saj so otroci pojedli skoraj 

vse.  

4. Prav tako smo omejili čokoladni posip, kadar je na jedilniku mlečni zajtrk, kot je na primer 

gres, mlečni riž in podobno. Sedaj čokoladni posip ponudimo občasno, nadomestimo ga s 

posipom iz mletih lešnikov. Otroci so ga dobro sprejeli in ni bilo opaziti večje količine 

ostankov kot običajno. 

5. Odločili smo se tudi, da bomo polego omejitve soli uvedli tudi omejitev pri porabi 

sladkorja, zato mlečnih zajtrkov in mlečnih napitkov ne sladkamo več. Prav tako ne sladkamo 

čaja, ki je ob zajtrku ali pa je namenjen za dopoldansko pitje. Občasno čaj za zajtrk sladkamo 

z medom, kar tudi zapišemo na jedilnik.  

6. Kot je razvidno iz analize septembrskega jedilnika v letu 2011, so bile ribe v petih tednih 

na jedilniku le enkrat v obliki namaza. Ker je to bistveno premalo, če upoštevamo smernice za 

zdravo prehranjevanje, ki priporočajo, da so ribe na jedilniku minimalno enkrat tedensko , 

smo se odločili, da bomo ribe otrokom ponudili večkrat. Problem pa se je pojavil pri dobavi 

rib s koščicami. Ta problem smo rešili tako, da v takem primeru, da rib ne dobimo brez 

koščic, v kuhinji delavke pripravijo ribje polpete. Pri njihovi pripravi ribe zmeljejo in tako 

koščice niso več nevarne otrokom. Poleg polpetov pa na jedilnik uvrstimo tudi različne ribje 

namaze za zajtrk, ki jih pripravljamo sami, za kosilo pa ribje palčke, ki jih pečemo v 

konvektomatu, pečen file lososa in morskega lista in občasno paniranega osliča. Najraje pa 

otroci pojejo ribje polpete ali pa ribje palčke, ki nimajo tako specifičnega okusa.  

7. Za sladico pri kosilu ali pa popoldansko malico smo opustili industrijske pudinge. V 

primeru, da puding zapišemo na jedilnik, pripravimo domačega v kuhinji. 

8. Uvedli smo novo prilogo jedem in sicer kvinojo, ki je bila dokaj nepoznana tako med 

zaposlenimi kot otroci. Z uvedbo kvinoje težav ni bilo. Prvič je bilo morda nekaj več ostanka, 

naslednjič pa že bistveno manj. Najraje pa jo otroci pojejo v enolončnici, kjer njen okus ni 

tako izrazit. 

Pri 6. vprašanju na anketi, kjer smo spraševali, katere jedi ni na jedilniku, pa bi po mnenju 

zaposlenih morala biti, so bili večinoma brez predlogov. 8% zaposlenih, pa je zapisalo, da bi 

želeli tradicionalne slovenske jedi.  
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9. Ta predlog smo upoštevali in tako med drugimi v prehrano umestili tudi sirove štruklje, 

kolerabično juho, bujto repo, skutine palačinke, ričet, golaž in polento, ter podobno. Otroci so 

nove jedi dobro sprejeli. Predvidevamo, da je razlog tudi v tem, da jedi poznajo že od doma.  

Na anketi smo v 7. vprašanju povprašali, katerih jedi, je po mnenju zaposlenih, na jedilniku 

preveč. Zaposleni so v 23% leta 2012 zapisali, da je preveč golažev oz. omak, v 19% so tudi 

zapisali, da je na jedilniku preveč kruha in riža. 

10. Tako se sedaj držimo nenapisanega pravila, da je jed »na žlico« samo enkrat v tednu.  

11. Jedilnik sedaj sestavljamo tako, da se kruh pri zajtrku in popoldanski malici ne ponovi, če 

je le mogoče.  

12. Pri kruhu smo uvedli tudi spremembo, da bel kruh skoraj vedno nadomestimo s kruhom iz 

različnih polnovrednih mok.  

13. V letu 2013 pa smo začeli sodelovati s pekarno, ki peče ekološki kruh, tako da imamo 

dvakrat tedensko na jedilniku ekološki kruh iz različnih žit in različnih oblik. 

14. Bel riž večkrat nadomestimo z rjavim, basmati ali neoluščenim rižem. 

Pri 8. vprašanju na anketi, smo vprašali, česa je na jedilniku premalo. 13% zaposlenih je 

zapisalo, da je na jedilniku premalo zelenjave in 8%, da je premalo solat. 5% pa je zapisalo, 

da je premalo zeliščnih čajev. Seveda se to sklada tudi s smernicami za zdravo prehranjevanje 

in smo kljub nizkemu odstotku pri tem odgovoru spremembo uvedli.  

15. Na jedilnik sedaj uvrstimo več zelenjave, tako sveže kot dušene in kuhane. Kot je 

razvidno iz analize septembrskih jedilnikov v letu 2011, je bila zelenjava na jedilniku v petih 

tednih zapisana 32-krat v letu 2012 pa 56-krat, kar je skoraj še enkrat več zelenjave.  

16. Vsaj enkrat tedensko imajo otroci pri zajtrku tudi zelenjavni krožnik, na katerem je 

narezana sveža pisana zelenjava.  

17. K vsakemu zajtrku, če ga ne sestavlja tudi sadje, dodamo svežo ali pa občasno vloženo 

zelenjavo.  

18. Solate pri kosilu smo obogatili. Namesto zelene solate ali rdeče pese pripravljamo mešane 

solate z različnimi dodatki. Otroci so to spremembo sprejeli z navdušenjem, saj so kosila bolj 

pisana in raznolika tudi zaradi solat. V solatah jim sedaj ponudimo naribano korenje, koruzo, 

čičeriko, kuhano jajce, fižol in podobno. Prav tako pa zeleno solato pogosto zamenjamo z 

radičem, zeljem, kitajskim zeljem, motovilcem, rukolo, paradižnikom in papriko, kumarami 

in podobno. Običajno rastlinsko olje pa občasno zamenjamo z olivnim ali bučnim.  

19. Poleg sadnih čajev otrokom nudimo tudi različne zeliščne čaje. 

Zaposlene smo v 9. vprašanju vprašali, če so pripravljene jedi v vrtcu okusne. Leta 2012 jih je 

56% odgovorilo, da so jedi okusne. 



 
Podgoršek, P. (2013). Uvajanje sprememb v prehranjevanje vrtčevskih otrok. Diplomsko delo.  Ljubljana, 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

61 

 

20. Ker smo želeli, da bi bilo zadovoljstvo s prehrano boljše, smo za delavke v kuhinji 

organizirali enodnevno delavnico, na kateri jim je priznan kuhar predstavil nove tehnike 

priprave obrokov in kuhanja ter jih naučil kar nekaj novih stvari. Tako smo v anketi leta 2013, 

pri enakem vprašanju, torej če so jedi okusne, popravili oceno in je pritrdilo 89% zaposlenih. 

21. V letu 2011 je 33% zaposlenih odgovorilo pri 12. vprašanju, da so obroki premajhni. Tako 

da smo temu namenili večjo pozornost in število takih odgovorov do leta 2013 zmanjšali na 

17%. 

22. Kljub temu, da se skoraj vsi zaposleni zavedajo in strinjajo, da njihov odnos do prehrane, 

vpliva tudi na otroke v skupini (vprašanje 13), smo temu področju tudi namenili nekaj 

pozornosti z obiski v oddelkih med razdeljevanjem hrane in obedovanjem ter individualnimi 

pogovori.  

23. Ena izmed pripomb glede prehrane pri 15. vprašanju je bila tudi, da se jedilniki preveč 

ponavljajo. Tega problema smo se rešili tako, da gledamo, da se jed ne ponovi vsaj 3 do 4 

tedne in tako poskrbimo za pester jedilnik.  

24. Na prvem anketnem vprašalniku smo zaposlene še vprašali, če se strinjajo, da ustanovimo 

skupino za prehrano. 58% zaposlenih se je strinjalo. Tako smo ustanovili skupino, v kateri so 

3 vzgojiteljice iz posameznih enot ter vodja prehrane in zdravstveno higienskega režima. 

Skupina se sestaja po potrebi, sicer pa enkrat mesečno. Skupaj pregleda jedilnik za prihodnji 

mesec, ki ga napiše vodja prehrane, vzgojiteljice pa podajo svoje mnenje in predloge. Prav 

tako se pregleda jedilnik za pretekli mesec in se zapiše različne pripombe na določene jedi. 

Poudarek dajemo na to, kaj otroci zelo radi jejo, kaj jim ne tekne in kako naj to spremenimo, 

iščemo nove ideje za jedilnik ter rešujemo tekočo problematiko. Skupina se je izkazala za zelo 

učinkovito in koristno, saj so predlogi in mnenja vzgojiteljic zelo koristni, ker na prehrano 

gledajo tudi iz praktičnega in ne samo teoretičnega vidika.  

25. Po analizi jedilnikov v letu 2011 smo se odločili, da bomo na jedilnik uvrstili tudi več 

svežega sadja. Tako se je v mesecu septembru leta 2011 sadje na jedilniku namenilo 38-krat, 

septembra v letu 2012 pa 53-krat. Sadje največkrat namenimo pri dopoldanski malici v obliki 

sadnih košaric, ki jih sestavlja mešano sveže sezonsko sadje, v popoldanskih malicah in 

občasno pri kosilu.  

26. Za sadno-mlečne napitke, ki so za dopoldansko malico enkrat tedensko, se nameni sveže 

sadje in ne sadje iz kompota. Razlog, da imamo sadno-mlečne napitke enkrat tedensko, je v 

jogurtih, ki nam pogosto zaradi upada števila otrok v vrtcu ostanejo, na ta način pa jih 

porabimo pred iztekom roka uporabe.  
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27. Sokove, ki vsebujejo dodan sladkor, in ostale sladke pijače smo iz jedilnika umaknili. 

Nadomestili smo jih s 100% sokovi, ki pa jih razredčimo z vodo.  

28. Industrijsko limonado smo zamenjali z domačo limonado, ki jo pripravimo sami.  

29. Konzervirane sadne kompote smo prav tako zamenjali z domačimi kompoti, ki jih 

pripravljamo v centralni kuhinji.  

30. Paštete smo nadomestili z različnimi domačimi namazi. Občasno (ne več kot enkrat na 2 

meseca) na jedilnik uvrstimo pašteto brez konzervansov. 

31. V vrtčevsko prehrano smo z letom 2012 začeli vključevati tudi ekološko pridelana živila. 

Največkrat naročimo ekološko sadje in zelenjavo, ekološki kruh in občasno maslo. 

32. Z mesecem februarjem leta 2012 smo ponedeljkov jedilnik spremenili v brezmesni dan, s 

čimer bomo nadaljevali tudi v tekočem letu, saj kot Eko vrtec skrbimo tako za zdravje otrok 

in vseh zaposlenih kot tudi za našo naravo. Meso ob ponedeljkih nadomestimo z jajci ali 

stročnicami. 

33. Ker smo odrasli tisti, ki vplivamo na otrokovo zdravje in na prehranjevalne navade, jim 

sestavimo jedilnik, ki vsebuje pretežno najbolj hranljivo in zdravo hrano. Ker pa vemo, da je 

stvar, ki je prepovedan,a še slajša, smo omogočili našim najstarejšim otrokom (starim 5-6 let), 

da napišejo jedilnik za en dan v mesecu. Kljub temu, da se takrat na jedilniku pojavijo sladke 

in občasno ocvrte jedi, jim zaposlene v kuhinji to z veseljem pripravijo. Prav tako smo 

starejšim skupinam 5-6 let v letu 2012 obstoječi jedilni servis zamenjali s krožniki in 

skodelicami iz opalnega stekla. 

34. V poletnem času smo uvedli tudi tako imenovano kosilo na prostem,. Enkrat letno, ko so 

vremenske razmere za to primerne, vzgojiteljice pripravijo mize in stole na vrtčevskem 

igrišču, kjer otroci pojedo kosilo. Tisti dan je na jedilniku za kosilo običajno »piknik hrana«: 

piščančja nabodala, čevapčiči, pečene hrenovke, pečen krompir, narezana sveža paprika in 

paradižnik ter ajvar. Otroci ob tem uživajo, ker gre za spremembo vsakdana in s tem tudi 

ustvarimo še bolj sproščeno okolje za kosilo.  
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6.8.2. Težave pri uvajanju sprememb 

Vsaka sprememba, pa četudi je pozitivna, lahko povzroča težave. Kot največjo težavo pri 

uvajanju sprememb smo vzeli to, da je bil pri določenih novih jedeh ostanek hrane večji kot 

pa običajno. Pri odpravljanju teh težav so nam v pomoč sestanki skupine za prehrano. Tako 

smo izvedeli, v čem je razlog pri določeni jedi, da je otroci ne pojedo ali pa ne pojedo z 

veseljem. Za največ jedi se je izkazalo, da je razlog v nepoznavanju jedi in da bo dovolj, če 

jed še nekajkrat ponudimo, da se je otroci navadijo in jo spoznajo. Seveda pa smo ob tem 

spomnili vzgojiteljice, da imajo pri tem veliko vlogo, kako otrokom predstavijo jed.  

V vrtcih je pomembno, da so vzgojitelji dober zgled pri prehranjevalnih navadah. Vzgojitelj 

mora podpirati razvoj prehranjevalnih navad z motiviranjem, da otrok poskusi različne jedi in 

si tako razvije svoj okus. To bi lahko bil pristop k trajnostni kulturi prehranjevanja v vrtcu 

(Freytag-Leyer, 2012).  

Na začetku uvajanja novih jedi in ostalih sprememb so imele vzgojiteljice več dela, da so 

otroke pripravile do poskušanja novih jedi. Tekom leta pa so se otroci navadili, da v kolikor je 

na jedilniku jed, ki je še ne poznajo, jo je potrebno vsaj poskusiti. Tako sedaj opažamo, da je 

ostanka manj tudi ko je neka jed prvič ne jedilniku in je otroci ne poznajo. Otroci namreč 

veliko lažje novo jed poskusijo, saj so poskušanja že navajeni in bistveno bolje sprejemajo 

nove jedi, kot so jih na začetku uvajanja sprememb.  

V kolikor pa neka jed tudi po tem, ko smo jo večkrat ponudili otrokom, ni dosegla želenih 

rezultatov, torej da so bili ostanki še vedno preveliki, smo jed umaknili iz jedilnika.  

Zavedati pa se je potrebno, da so spremembo v jedilniku še najbolj čutile delavke, zaposlene v 

kuhinji. Vse uvedene spremembe so za njih pomenile nekoliko veje obremenitve, nekatera 

dela pa so se morale na novo ali pa ponovno naučiti. Tudi njim je bilo potrebno pojasniti, 

zakaj so spremembe potrebne,a so se s časoma so se na spremembe navadile tako kot vsi 

ostali. Brez podpore vodstva in pripravljenosti na sprejemanje sprememb v kuhinji ne bi bilo.  
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7. Sklep 

Eden izmed ciljev raziskave je bil ugotoviti, kaj bi bilo po mnenju vzgojiteljic potrebno 

spremeniti v vrtčevski prehrani. Te podatke smo dobili z analizo anketnega vprašalnika, ki so 

ga vzgojiteljice izpolnjevale v mesecu februarju 2012. Cilj raziskave je bil tudi ugotoviti 

način, kako vključiti zaposlene v vrtcu v uvajanje sprememb v vrtčevski prehrani. Glede na 

gostobesedne izpolnjene vprašalnike smo ugotovili, da so občasne ankete eden izmed 

načinov, kako vključiti zaposlene v uvajanje sprememb v vrtčevsko prehrano. Zapisale so 

veliko različnih mnenj, pripomb in idej. Le z obiski organizatorja prehrane v oddelkih ne 

dobimo dovolj povratnih informacij o zadovoljstvu s prehrano v vrtcu. Ob anketnem 

vprašalniku pa si večina vzgojiteljic vzame čas, premisli tudi za nazaj in ker so anketni 

vprašalniki anonimni, odgovarjajo iskreno.  

V prvem anketnem vprašalniku smo med drugimi vprašali tudi, če menijo, da bi bilo koristno, 

da ustanovimo skupino za prehrano. Z 58% odgovorov za so se zaposleni strinjali, da skupino 

ustanovimo. S tem lahko potrdimo prvo hipotezo, da so zaposleni menili, da so premalo 

vključeni v proces prehranjevanja otrok in si je tako večina zaposlenih želela, da skupino 

ustanovimo. V skupini za prehrano redno obravnavamo tudi mnenja in opazke vzgojiteljic, ki 

jih vedno poskušamo upoštevati, če so le v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja 

otrok v vzgojno – izobraževalnih ustanovah. Skupina za prehrano pa je še eden od načinov 

vključevanja zaposlenih v uvajanje sprememb v vrtčevski prehrani. 

Menimo, da so skupina za prehrano ter pogostejši obiski organizatorja prehrane v oddelkih 

ogromno pripomogli, da se je zadovoljstvo s prehrano v enem letu popravilo. Kajti na ta način 

smo lahko skupaj, tako kader, ki je ves čas v stiku z otroki, kot kader, ki načrtuje in pripravlja 

obroke, lahko uspešno uvedli prave spremembe, ki pozitivno vplivajo na odnos zaposlenih do 

prehranjevanja otrok v vrtcu. Rezultati druge ankete, ki so jo zaposleni izpolnjevali v letu 

2013, namreč kažejo, da se je zadovoljstvo s prehrano dvignilo, s čimer lahko potrdimo drugo 

hipotezo, ki pravi, da uvedene spremembe pozitivno vplivajo na odnos zaposlenih do 

prehranjevanja otrok v vrtcu ter dosežemo enega izmed ciljev raziskovalnega dela, ki je 

ugotavljanje uspešnost uvajanja sprememb v prehrano. 

Z analizo septembrskih jedilnikov leta 2012 lahko potrdimo tretjo hipotezo, da bomo z 

uvedbo sprememb prehrane v vrtcu upoštevali smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah.  
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Cilj raziskave je bil tudi ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na uspešnost uvajanja sprememb v 

vrtčevski prehrani. Ugotovili smo, da je pomemben dejavnik sodelovanje vzgojiteljic. Te 

sodelujejo z anketnimi vprašalniki, s skupino za prehrano ter individualnimi pogovori med 

vzgojiteljico in organizatorjem prehrane. Potrebno je, da se vzgojiteljicam pokaže, da imajo 

pomembno vlogo pri prehranjevanju vrtčevskih otrok ter da se njihovo mnenje in izkušnje 

upoštevajo. Le tako se bodo tudi same zavedale, da so pomembne. 

Pomemben dejavnik pa je vsekakor podpora vodstva. Vodstvu smo predstavili analizo 

jedilnikov v letu 2011 ter podali predloge za izboljšavo jedilnika. Ker smo se v večini 

strinjali, smo z uvajanjem sprememb lahko začeli, rezultati sprememb pa so pozitivni. Tako 

smo z raziskavo dosegli vse cilje, ki smo si jih zastavili in potrdili vse postavljene hipoteze.  
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8. Predlog učne enote 

9. PREDLOG UČNE ENOTE 

Pripravili smo predlog učne enote o beljakovinah, ki bi jo izvedli v 8. razredu osnovne šole, 

pri izbirnem predmetu Načini prehranjevanja, v učni temi Prehrana v različnih starostnih 

obdobjih.  

UČITELJEVA PRIPRAVA, 2 učni uri 

UČNA TEMA: Prehrana v različnih starostnih obdobjih        RAZRED: 8.  

UČNA ENOTA: Prehrana dojenčka in malega otroka        DATUM: 26.2.2009 

CILJI: Učenci… POJMI UČNE OBLIKE 

IN METODE 

ORGANIZACIJA 

DELA 

UČNI 

PRIPOMOČKI 

Utrdijo pomen 

hrane za 

človekov razvoj 

Utrdijo 

posamezne 

kuharske 

postopke 

Razumejo 

priporočila 

zdrave prehrane 

Osvajajo 

osnovna 

napotila za 

prehrano 

dojenčka in 

malega otroka 

Pripravijo 

posamezne jedi 

na osnovi danih 

receptov 

 

Materino mleko, 

uvajanje goste 

hrane, kalorije, 

alergije  

Individualna 

Frontalna 

Razlaga 

Skupinska 

Praktično delo 

Učilnica za 

gospodinjstvo, 

Učenci, 

učitelj 

Recepti, različne 

vrste živil, 

kuhinjski 

material 

 

ORGANIZACIJA UČNE URE 

UVOD RAZLAGA PRAKTIČNO DELO ZAKLJUČEK 

5 min 

Predstavitev teme, 

vprašanje zakaj jemo 

in kdaj se najbolj 

razvijamo… 

15min 

Postavljanje vprašanj 

in podvprašanj, 

razlaga snovi,… 

45min 

Učence razdelimo v 

skupine, razdelimo 

recepte, vsaka 

skupina pripravi 

svojo jed 

25min 

Pripravijo pogrinjek 

in pojedo 

pripravljene jedi, 

pospravijo kuhinjski 

material 
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