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POVZETEK 

 

Namen diplomskega dela je analizirati prehransko oskrbo predšolskih otrok.  

V prvem delu sem s pomočjo literature proučila preteklost prehranske oskrbe otrok na 

Slovenskem, politično pravno podlago za organizirano prehrano v izobraževalnih ustanovah, 

kaj zajema prehranska oskrba v vrtcu in doma, organizacijo in načrtovanje takšne oskrbe, kaj 

zajema zdrava prehrana otroka predšolskega otroka, kakšne so prehranjevalne navade 

predšolskih otrok ter kakšna je vlogo vrtca in družine pri oblikovanju prehranjevalnih navad. 

V drugem delu sem s pomočjo ankete, v katero je bilo vključenih 110 staršev predšolskih 

otrok treh javnih in enega zasebnega vrtca iz ljubljanske regije ugotavljala, kakšno prehrano v 

okviru vrtčevske prehranske oskrbe pričakujejo starši za svojega otroka, zadovoljstvo straršev 

s prehransko oskrbo vrtca, vključenost staršev v prehransko oskrbo vrtca, mnenje staršev o 

zadovoljstvu njihovih otrok s prehrano v vrtcu, mnenje o upoštevanju njihovih in otrokovih 

želja pri načrtovanju prehrane v vrtcu, koliko obrokov otroci zaužijejo po prihodu iz vrtca in 

kakšna živila jih sestavljajo, kakšna živila izbirajo starši za prehrano otroka ter vključenost 

otrok v domačo prehransko oskrbo. 

Rezultati so pokazali, da so tako starši kot otroci zadovoljni s prehransko oskrbo v vrtcu, ker 

so pričakovanja staršev v zvezi s prehrano v vrtcu izpolnjena. Večina staršev se vključuje v 

prehransko oskrbo vrtca, kljub temu, da so njihove in otrokove želje upoštevane v načrtovanju 

prehranske oskrbe. Otroci po prihodu iz vrtca doma zaužijejo v povprečju dva obroka, v 

katera so najpogosteje vključeni sadje, zelenjava, mlečni izdelki in meso. Vključenost otrok v 

prehransko oskrbo doma je slaba, ker večina staršev otrok ne vključuje v izbor živil in otroci 

pri pripravi obrokov sodelujejo le, če sami izrazijo željo po sodelovanju. 

 

 

Ključne besede: 

prehranska oskrba, predšolski otrok, vrtec, družina, zdrava prehrana, prehranjevalne navade 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis was to analyse nutrition supply on preschool children in Slovenia. 

Its theoretical part, based on available literature, deals with the history of nutrition supply in 

our country and legislation on organising and planning this policy in educational institutions. 

It focuses on what nutrition supply in kindergartens and at home consists of, gives an inside 

into the organising  and planning of this supply, and shows what healthy food of preschool 

children consist of, as well as shows eating habits of this population and what role  

kindergartens and families play in forming them. 

The second part discusses the findings of a questionnaire, obtained from 110 parents of 

preschool children from three public and one private kindergarten of Ljubljana region.  It 

presents expectations of these parents concerning the nutrition supply of kindergartens for 

their children, their satisfaction with it, parental participation in the nutrition supply of 

kindergartens and their opinion about their children’s satisfaction with food in kindergartens. 

It also presents their view on to what extend  their and their children’s expectations about 

planning nutrition supply in kindergartens are taken into account, and shows how many meals 

children consume when they come from the  kindergarten as well as what kind of provisions 

parents include in these meals and the children’s participation in domestic nutrition supply. 

The results show, that both parents and children find nutrition supply in kindergartens 

satisfactory, as it is in line with their expectations. Most of the questioned parents take an 

active part in the nutrition supply of the kindergartens, despite they are convinced that their as 

well as their children’s wishes concerning planning the nutrition supply are taken care of.  

The findings also show that children when they come home on average consume two meals, 

mostly consisting of fruit, vegetables, dairy products and meat. Children’s participation in 

home nutrition supply is poor, as most of the parents do not incorporate their children into the 

choice of provisions or meal preparations unless they explicitly express their wish to 

cooperate. 

 

Key words: 

nutrition supply, preschool child, kindergarten, family, healthy food, 

eating habits 
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1 UVOD 

» Vse leto nam je na voljo boljša in obilnejša hrana kot kadarkoli doslej. Več vemo o 

vitaminih in prehrani in tudi o tem, da – presenetljivo – pravilna dieta lahko prepreči resna 

obolenja, npr. nekatere vrste raka, bolezni srca in sladkorno bolezen.« (Gavin in sod., 2007).  

Pa kljub temu različne študije opravljene v zadnjem času kažejo, da je število slabo 

prehranjenih otrok, kar pomeni prekomerno hranjenih ali podhranjenih, v porastu. Zato je 

pomembno, da se kot odrasli zavedamo pomena dobre prehranske oskrbe za razvoj zdravih 

prehranjevalnih navad naših otrok.  

Otroci začnejo prehranjevalne navade razvijati že v zgodnjem otroštvu. V prvih letih 

življenja ima pomemben vpliv na razvoj prehranjevalnih navad družina in vrtec. Otroci s 

posnemanjem staršev in vzgojiteljev oblikujejo vedenje ter odnos do hrane in prehranjevanja. 

Prehrana poleg gibanja, počitka, spanja in stresa pomembno vpliva na naše zdravje in počutje. 

Zaradi pomanjkanja časa pripravljamo obroke vedno hitreje in s čim manj truda, kar pa lahko 

hitro vodi v nezdrave prehranjevalne navade. Kot odrasli bi se morali zavedati, da takšen 

način prehranjevanja nevede prenašamo na naše otroke.  

Z vstopom otroka v vrtec, pa le ta kot institucija vse bolj vpliva na oblikovanje 

prehranjevalnih navad. Zaradi hitrega tempa življenja, zaposlenosti staršev in sprememb v 

delovnem času je prišlo do spremembe prehranjevalnih navad družin, v smislu nižanja deleža 

družinske prehrane in porasta deleža družin, ki zaradi pomanjkanja znanja o prehrani ali 

finančnih nezmožnosti uživajo hranilno osiromašeno hrano (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 

2005). Torej mora biti prehranska oskrba v vrtcu dobro organizirana in načrtovana s strani 

skupine za prehrano in v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja. Veliko odgovornost 

pri oblikovanju prehranjevalnih navad nosijo tudi vzojitelji/vzgojiteljice. Njihova dolžnost je, 

da s svojim znanjem, izkušnjami in predvsem zgledom otroke spodbujajo k zdravemu načinu 

prehranjevanja. 
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2 PREGLED OBJAV 

 

2.1 PREHRANSKA OSKRBA PREDŠOLSKIH OTROK NA 

SLOVENSKEM V PRETEKLOSTI 

 

Skozi zgodovino vse do druge svetovne vojne se je skrb za prehransko oskrbo predšolskega 

otroka navezovala predvsem na njegovo družino. Za prehransko oskrbo celotne družine je 

skrbel ženski del družine (mame, stare mame in starejše hčerke), ki so načrtovale in skrbele za 

oskrbo doma s potrebnimi živil za pripravo obrokov, pripravljale obroke, servirale hrano, 

vključevale otroke v pripravo jedi in jih poučevale o prehrani. V petdesetih in šestdesetih letih 

20. stoletja se delež nezaposlenih žensk hitro začel manjšati. Posledično je prišlo do 

sprememb v načinu življenja družin, zaradi zaposlenosti žensk za polni delovni čas. 

Spremenile so se tudi socialne in ekonomske značilnosti družbe. Povečala se je tudi 

vključenost predšolskih otrok v družbeno varstvo, zato se je mreža vrtcev hitro širila ob 

finančni podpori državljanov. Vse to je vodilo v 80. letih Slovenijo in Jugoslavijo v prenos 

odgovornosti za varstvo, vzgojo in zdravje iz družinskega okolja v širše družbeno okolje. Na 

podlagi ugotovitev zdravstvene službe, ki je opozarjala na pospešeno rast in razvoj pri otrocih 

in mladini, znižanje deleža družinske prehrane v celotni populaciji, naraščanje števila družin, 

ki so se prehranjevale z dobro oglaševano hranilno osiromašeno visoko industrijsko predelano 

hrano ter povečan delež vključenih ljudi vseh starostnih skupin v sistem družbene prehrane je 

bila leta 1980 imenovana Zvezna komisija za izdelavo normativov za drubeno prehrano otrok 

in  mladine (Gabrijelčič, Blenkuš in sod., 2005). 

 

Leta 1981 so bili na posvetovanju »Pravilna prehrana – zdrav otrok« v Novem Sadu sprejeti 

enotni normativi za celotno Jugoslavijo. Značilnost normativov je bila, da so bili v dnevni 

normativ vključeni vsi obroki (1-5), ki naj bi jih posamezna institucija pripravljala. 

Poudarjeno je bilo, da predloženi normativi ne predstavljajo fizioloških prehranskih potreb za 

posamezne starostne skupine, pač pa predstavljajo tisto količino posameznih hranil, ki jo je 

treba zagotoviti za kakovostno družbeno prehrano, s katro bi izboljšali stanje hranjenosti in 

zdravstveno stanje ter omogočili optimalni razvoj in rast otrok ter maladine. Prav tako je bilo 

predlagano, da se posamezna hranila (železo, kalcij, vitamini, živalske beljakovine) krijejo v 
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višjem deležu glede na specifične potrebe kakor so krite energijske potrebe, zaradi morebitnih 

pomanjkljivosti domače prehrane (prav tam). 

 

V 70. in 80. letih je Center za napredek gospodinjstva skrbel za družbeno prehrano ter 

standarde in normative v vzgojno – izobraževalnih ustanovah. Univerzitetni zavod za 

zdravstveno in socialno varstvo je leta 1982 izdalo po predhodnih standardih normative za 

obroke hrane v vrtcih in šolah. Normativi so bili iztočnic za pripravo obveznih stanadardne 

tipske jedilnike za vrtce in šole v okviru Centra za napredek gospodinjstva. Sprejeti normativi 

in tipski jedilniki so predstavljali tudi podlago za izračun cene obrokov hrane. 

 

V tem času se je torej skrb za prehransko oskrbo predšolskega otroka iz družine prenesla tudi 

na vzgojno – izobraževalne ustanove, ki so prevzele odgovornost za zagotavljanje hrane, ki 

nudi otroku optimalno rast in razvoj. 

 

2.2 PRAVNE PODLAGE V SMISLU POMENA ZA PREHRANSKO 

OSKRBO 

 

Prehranska politika in z njo povezani zakoni urejajo področje prehranske oskrbe otrok in 

mladine v vzgojno – izobraževalnih ustanovah. 

 

Prehranska politika je usklajeno načrtovanje in izvajanje ukrepov in aktivnosti različnih 

ministerstev in civilnih organizacij družbe za zagotavljanje varne hrane celotni populaciji 

prebivalstva. Skrbi tudi za prevzemanje, ohranjanje in izboljšanje prehranjevalnih navad 

državljanov, za krepitev in varovanje njihovega zdravja ter zadostno oskrbo vseh državljanov 

s kakovostno in zdravju koristno hrano. 

 

2.2.1 PRAVNE PODLAGE NA MEDNARODNI RAVNI 

 
Evropska unija je leta 1997 sprejela Amsterdamsko pogodbo, ki v svojem 152. členu zavezuje 

države članice, da v oblikovanju in izvajanju vseh svojih politik in aktivnosti zagotavljajo 

visoko raven zaščite zdravja prebivalstva (ReNPPP, 2005). 
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Slovenija je kot članica Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) podpisnica krovnega 

programa na področju zdravja – Agende »Zdravje v 21.stoletju«. V dokumentu se države 

članice zavzemajo za zdrav način življenja skozi vsa življenjska obdobja, zmanjšanje 

pojavnosti akutno nalezljivih bolezni in kronično nenalezljivih bolezni, zdravo in varno 

naravno okolje, zdrav življenjski slog, zmanjševanje škode zaradi zlorabe alkohola in zdravo 

bivalno okolje. Vanjo je vključeno 21 ciljev, ki pokrivajo tudi področje varne hrane in 

zdravega prehranjevanja ter zdravega okolja (ReNPPP, 2005).  

 

Svetovna zdravstvena organizacija je v okviru Agende 21 izdala Prvi akcijski načrt 

prehranske politike za obdobje 2000 – 2005. V njem so predstavljene tri glavne strategije za 

krepitev in zagotavljanje zdravega prehranjevanja. Le te opredeljujejo varnost  

hrane, zdrav način prehranjevanja za celotno prebivalstvo ter trajnostno oskrbo z zadostnimi 

količinami dobre in kakovostne hrane (WHO, 2001).  

 

Poleg Agende 21 so osnova za program še sklepi mednarodne konference o prehrani iz leta 

1992 in Svetovnega vrha o hrani iz leta 1996, ki opredejujeta dostopnost do varne, hranilno 

ustrezne ali pestre hrane kot temeljno človeško pravico in predpogoj za ohranjanje in krepitev 

zdravja. Cilj akcijskega plana je spodbujanje izvajanja prehranskih politik posameznih držav, 

ki naj bi zmanjšale družbeno breme zaradi bolezni povezanih s hrano in prehrano, ter stroške, 

ki jih zaradi teh bolezni nosita družba in zdravstveni sistem (ReNPPP, 2005). 

 

Pomemben krovni dokument v Evropski uniji je tudi Bela knjiga o varnosti živil iz leta 2000. 

Gre za zakonodajo, ki poudarja pomen trajnega zagotavljanja varne hrane vzdolž celotne 

živilske verige od pridelovalca do potrošnika po načelu sledljivosti, ki je usmerjen v 

zmanševanje pojavnosti bolezni povezanih s hrano (ReNPPP, 2005). 

 

Leta 2003 je SZO in FAO kot rezultat skupnih zasedanj izdale poročilo Diet, nutrition and 

prevention of chronic diseases, ki govori o vplivu izbire živil in načinu prehranjevanja na 

pojavnost kroničnih bolezni ter opisuje javno zdravstveno politiko in strategije, ki vključujejo 

socialne, vedenjske in ekološke dimenzije. Osnovni cilj je doseči cilje, ki so povezani s 

pravilno izbiro živil in prehranjevanja s poudarkom na telesni dejavnosti za zdravje (WHO, 

2003). 
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V maju 2004 je SZO sprejela Resolucijo o globalni stretagiji na področju prehrane, gibanja in 

zdravja. Strategija je povezala prehrano in telesno dejavnost kot dva kjučna dejavnika v boju 

proti pojavnosti kronično nenalezljivih bolezni. Evropska komisija za področje javnega 

zdravja je v letu 2003 ustanovila Evropsko mrežo za prehrano in telesno dejavnost. Glavna 

področja delovanja so: podpora nacionalnim programom za prehrano in telesno dejavnost, 

identifikacija programov, ki so se v posameznih državah članicah že izkazali za uspešne, 

raziskave življenjskega sloga oziroma determinanta zdravja ter vzpostavitev evropskega 

informacijskega sistema (ReNPPP, 2005). 

 

Leta 2005 je bila ustanovljena skupnost EU platform on diet, physical activity and health, ki 

je z različnimi dejavnostmi še bolj poudarila vpliv zdrav prehrane in telesne aktivnosti na 

zdravje ljudi.  Ugotovljeno je bilo, da se državljani članic Evropske unije premalo gibljejo, 

uživajo prevelike količine hrane in s hrano vnesejo v telo preveč maščob, soli in sladkorja. 

Posledica tega je naraščanje števila ljudi s prekomerno telesno težo, tudi otrok in mladine. 

Zato so se odločili ukrepati na področjih kot so: informiranje potrošnikov, izobraževanje, 

promocija telesne aktivnosti, trženje in oglaševanje ter zdravo prehranjevanja (European 

comission, 2005). 

 

V letu 2007 je nastala Bela knjiga o strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano, 

prekomerno telesno težo in debelostjo. Njen namen je vzpostaviti usklajen pristop Evropske 

unije, ki bo prispeval k zmanjšanju bolezni, ki so posledica slabe prehrane, prekomerne 

telesne teže in debelosti. Pravi, da je v reševanje tega pomembnega vprašanja na področju 

javnega zdravja je treba vključiti vrsto politik; od področja hrane in potrošnikov do športa, 

izobraževanja in transporta. (Bela knjiga, 2007).  

 

2.2.2 PRAVNE PODLAGE NA RAVNI SLOVENIJE 

 

Slovenija je članica SZO in FAO. Leta 1992 je postala podpisnica Svetovne dekleracije o 

prehrani in se z njo zavezala k oblikovanju lastne prehranske politike (Maučec Zakotnik in 

sod., 2005a). 

 

V okviru izvajanja mednarodnega projekta CINDI Slovenija so se nato v naši državi začele 

ključne intenzivne aktivnosti ozaveščanja laične, strokovne in politične javnosti o pomenu 
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oblikovanja prehranske politike za Slovenijo. CINDI Slovenija je mednarodna prehranska 

priporočila ob sodelovanju domačih strokovnjakov, priredil za slovenske razmere in jih izdal 

pod naslovom »CINDI prehranska priporočila - 12 korakov do zdrave prehrane«. Priporočila 

so se distribuirala po vsej Sloveniji in se uporabljajo v laični in strokovni javnosti kot orodje 

za spodbujanje zdrave prehrane in telesne dejavnosti za zdravje ( Maučec Zakotnik in sod., 

2005a).  

 

Pravna podlaga za pripravo slovenske nacionalne prehranske politike je Zakon o zdravstveni 

ustreznosti živil, predmetov in snovi, ki prihajajo v stik z živili. Na podlagi tega zakona je bil 

v letu 2000 pri Ministrstvu za zdravje ustanovljen Svet za živila in prehrano. Pri omenjenem 

svetu je bilo ustanovljenih 12 delovnih skupin, ki so vsaka na svojem strokovnem področju 

raziskovale dejansko stanje in ugotavljale probleme, ki bi jih bilo treba politično urediti na 

ravni države. Slovenija je tako kot ena prvih držav oblikovala nacionalni dokument 

»Resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike in krepitve telesne dejavnosti za 

zdravje«, ki je vseboval strategije in aktivnosti tako za področje prehrane kot za področje 

telesne dejavnosti za zdravje. Le ta zaradi neusklajenosti udeleženih partnerjev pri pripravi 

nacionalnega programa obeh področij ni bil poslan v obravnavo na vlado in v parlament v 

predlagani obliki, zato sta področji in nacionalna programa obravnavana ločeno. V mesecu 

oktobru 2004 je bila pripravljena in dokončno medresorsko in strokovno usklajena Resolucija 

o nacionalnem programu prehranske politike 2005 – 2010 (Maučec Zakotnik in sod., 2005a).  

 

Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22.3.2005 z veliko večino poslank in 

poslancev sprejel Resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike 2005 – 2010 

(ReNPPP, 2005). 

 

2.2.2.1 PREHRANSKA POLITIKA REPUBLIKE SLOVENIJE 

 
Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005 – 2010 je predstavljala 

medsektorsko usklajen politični dokument, v katerem so bili na podlagi ugotovljenih 

prehranskih problemov (dejstev) postavljeni cilji, strategije in dejavnosti za izboljšanje 

situacije na področju hrane, prehranjevanja in oskrbe s hrano v Republiki Sloveniji (IVZ, 

2010).   
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Prehranska politika se je izražala v načrtovanju in izvajanju ukrepov in aktivnosti države, ob 

sodelovanju različnih javnosti ter organizacij civilne družbe, ki spodbujajo in krepijo 

kakovostno in zdravo prehranjevanje prebivalcev Republike Slovenije in s tem varujejo in 

krepijo njihovo zdravje ter kakovost življenja (ReNPPP, 2005).  

 

Podobno kot prvi akcijski plan za hrano in prehrano SZO je bila tudi Resolucija o 

nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010 zasnovana celovito in je obsegala tri 

ključne stebre (slika 1): 

 

1. Steber varnih živil/hrane – preprečevanje biološkega, kemičnega in fizikalnega 

onesnaževanja hrane oziroma živil na vseh stopnjah živilske verige: pridelave, predelave in 

trgovine z živili ter priprave/ponudbe hrane. 

 

2. Steber uravnoteženega in varovalnega prehranjevanja – zagotavljanje optimalnega 

zdravja s pomočjo zdravih prehranjevalnih navad in zdravega prehranjevanja, posebej 

zdravstveno in socialno – ekonomsko ogroženih skupin prebivalstva in skupin s posebnimi 

prehranskimi potrebami: otrok, nosečnic, doječih mater, starostnikov ter delavcev. 

 

3. Steber zagotavljanja trajnostne oskrbe z živili – zagotavljanje dostopnosti do 

kakovostne in zdravju koristne hrane, ki upošteva kulturno – specifične načine prehranjevanja 

prebivalcev ter uresničuje razvijanje trajnostnih kmetijskih in okoljsko – varstvenih politik. 

 

Slika 1: Stebri prehranske politike 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir:WHO, 2001 
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Strateški cilji prehranske politike si bili zagotavljanje varne hrane vzdolž celotne živilske 

verige, vzpostavljanje, ohranjanje in krepitev zdravih prehranjevalnih navad prebivalcev 

Slovenije ter zagotavljanje zadostne preskrbljenosti prebivalstva s kakovostno in zdravju 

koristno hrano, pridelano na trajnostne načine (IVZ, 2010).  

 

Prehranska politika je tudi oblikovala načrte s cilji za promocijo zdravega prehranjevanja za 

otroke in mladostnike ter uvedbo sodobnih prehranskih standardov, normativov in priporočil 

v organizirano prehransko oskrbo otrok in mladostnikov. Nosilca in odgovorna za dosego teh 

ciljev sta bila Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (ReNPP, 

2005). V letu 2005 je Ministrstvo za zdravje v okviru prehranske politike izdalo Smernice 

zdravega prehranjevanja v vzgojno – izobraževalnih ustanovah, ki predstavljajo okvir za 

izvajanje prehranske oskrbe v javnih zavodih še danes. Za pripravo prehranskih priporočil so 

se nanašali na predhodnje Referenčne vrednosti za vnos hranil Ministrstva za zdravje, spolšna 

načela in spoznanja stroke, ki veljajo za zdravo prehranjevanje, ter posebnosti vzgojno – 

izobraževalnega okolja. Referenčne vrednosti vsebujejo priporočila, ocenjene vrednosti in 

orientacijske vrednosti za energijski vnos in vnos hranil za vse starosti in oba spola in veljajo 

za področje Srednje Evrope. Pri vseh zdravih predstavnikih otrok in mladine naj bi 

zagotavljale vse življenjsko pomembne presnovne, fizične in psihične funkcije. Normativne 

vrednosti za energijski vnos in vnos hranljivih snovi ustrezajo zmerno težki telesni dejavnosti 

in ne upoštevajo dodatnih energijskih in hranilnih potreb otrok in mladostnikov, ki se aktivno 

ukvarjajo s športom (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005). 

 

Za še boljšo dosego ciljev prehranske politike na področju organizirane javne prehrane v 

vrtcih in šolah je leta 2008 na podlagi Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno – 

izobraževalnih ustanovah nastal Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno – 

izobraževalnih ustanovah. Namenjen je organizatorjem prehrane, kuharjem in drugim, ki 

sodelujejo pri pripravi obrokov za otroke in maldostnike v vrtcih in šolah (Hlastan Ribič in 

sod.., 2008). 

 

Izvajanje posameznih strategij prehranske politike je zahtevalo usklajeno delovanje različnih 

ministrstev. Pri samem uresničevanju ciljev prehranske politike je pomembno vlogo odigral 

tudi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije kot kordinator med posameznimi 

sektorji in institucijami ter jih spodbujal pri izvajanju posameznih ukrepov in nalog. Inštitut 
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za varovanje zdravja Republike slovenije je v letu 2010 izdalo poročilo o vrednotenju 

izvajanja prehranske politike. Ocenili so, da je bila država do sedaj uspešna pri uresničevanju 

postavljenih ciljev, strategij in dejavnosti za izboljšanje situacije na področju hrane, 

prehranjevanja in oskrbe s hrano. Vseeno pa bodo morali biti pri snovanju nove prehranske 

politike pozorni na trenutne aktualne probleme, nekatere aktivnosti pa nadaljevati v smeri 

zastavljenih ciljev (IVZ, 2010). 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravlja podlage za pripravo novega Nacionalnega 

načrta prehranske politike za obdobje 2012 - 2021, ki jih je usklajeval na več področnih 

posvetih in so osnova za pripravo novega dokumenta. Nova prehranska politika bo temeljila 

na izsledkih prehranskih raziskav, primerih dobrih praks in na rezultatih opravljenega 

vrednotenja pretekle prehranske politike. Po besedah mag. Mateja Gregoriča se bo nova 

prehranska politika usmerila v uspešnejšo implementacijo predvidenih ukrepov v posamezna 

okolja in ciljne skupine, vzpostavitev boljše komunikacije in sodelovanja med različnimi 

deležniki ter širše in boljše medsektorsko sodelovanje in povezovanje pri načrtovanju in 

izvajanu ukrepov ter namenila večjo pozornost zmanjševanju neenakosti pri vseh aktivnostih 

in ukrepih (IVZ, 2011).  

 

Poleg nove prehranske politike je v zaključnem usklajevanju Strategija Republike Slovenije  

Prehrana in telesna dejavnost za zdravje za obdobje 2013 – 2023, bo tudi v prihodnje temeljila 

na širokem medresorskem sodelovanju. Večji poudarek bo predvsem na vzpostavitvi 

ustreznih komunikacijskih kanalov na vseh ravneh ter na ukrepih in aktivnostih, ki bodo  

prvenstven prispevali k zmanjševanju neenakosti v zdravju (IVZ, 2013).  

 

2.2.2.2 ZAKONSKA PODLAGA PREHRANSKE OSKBRE PREDŠOLSKIH OTROK 

 

Po letu 1991 prehransko oskrbo otrok in mladine urejajo Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih ter Zakon o šolski prehrani, ki določajo, da morajo 

(Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005): 

 

� 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 
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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. 

 

� Osnovne in srednje šole organizirati vsaj en obrok hrane dnevno, kot pomoč staršem 

pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanju kakovosti življenja družin in otrok ter 

ustvarjanju pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

 

Področje prehrane in živil ureja Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki 

prihajajo v stik z živili. Zakon predpisuje pogoje, ki določajo zdravstveno ustreznost živil in 

zdravstveni nadzor nad njihovo proizvodnjo in prometom. Namen zakona je varovanje 

zdravja ljudi, zaščita interesov potrošnika in nemoten promet na notranjem trgu in s tujino, 

spremljanje (monitoring) zdravstvene ustreznosti ter medresorsko in mednarodno sodelovanje 

na področju zdravstvene problematike prehrane in prehranske politike (Zakon o zdravstveni 

ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, 2000). 

 

Poleg Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili 

(Uradni list RS, št.52/00) to področje tudi ureja Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/01), ki  

opredeljuje kužne bolezni, veterinarsko preventivo, najmanjši obseg zdravstvenega varstva 

živali ter in inšpekcijski nadzor ter pravice in dolžnosti pravnih in fizičnih oseb (Zakon o 

veterinarstvu, 2001).  

 

Področje javnih naročil ureja Zakon javnih naročil (Uradni list RS, št.39/00), ki določa 

obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj 

(Zakon o javnem naročanju, 2006).  

 

2.3 PREHRANSKA OSKRBA PREDŠOLSKIH OTROK 

 

Prehranska oskrba predšolskega otroka se deli na zakonsko podprto organizirano prehransko 

oskrbo v javnih in zasebnih vrtcih, za katero skrbijo strokovnjaki s področja prehrane in 

predšolske vzgoje ter na prehransko oskrbo, ki se izvaja v krogu družine in je organizirana s 

strani staršev otrok. 
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V prehransko oskrbo predšolskih otrok je vključena prehrana otrok z ustreznimi, 

uravnoteženimi zdravimi obroki, ki zagotavljajo optimalen energetsko – hranilni vnos, 

varnost, senzorično atraktivnost in nasitnost in omogoča otroku normalno rast in razvoj. Poleg 

oskrbe z zdravo hrano, prehranska oskrba vključuje tudi vzgojo in izobraževanje, ki otroka z 

različnimi dejavnostmi vključujeta v organizacijo, načrtovanje in izvedbo prehranske oskrbe. 

S tem ga hkrati učita kulture hranjenja, odnosa do hrane, načina priprave obrokov, poznavanja 

posameznih živilih, pomena zdravega uravnoteženega prehranjevanja za njegovo zdravje in 

zdravih prehranjevalnih navad. 

2.3.1 PREHRANSKA OSKRBA PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCIH 

 

V šolskem letu 2013/14 je bilo v javne in zasebne vrtce vključenih 83700 otrok (Statistični 

urad Republike Slovenije, 2014). Od vseh vpisanih otrok se le 7 otrok ne hrani v vrtcu. 

 

   Tabela 1: Število predšolskih otrok vključenih v vrtce po izvajalcu predšolske vzgoje 

 

2013 

 

  

STAROST 

SKUPAJ 

 

 

4 LETA 

 

5 LET 

 

6 LET IN 

VEČ 

 

IZVAJALCI 

PREDŠOLSKE 

VZGOJE 

 

 

83700 

 

19680 

 

20148 

 

1096 

 

JAVNI VRTCI 

 

 

80626 

 

19028 

 

19536 

 

1049 

 

 

 

 

 

SLOVENIJA 

 

ZASEBNI 

VRTCI 

 

 

3076 

 

652 

 

612 

 

47 

   Vir: Statistični urad republike Slovenije, 2014 
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    Tabela 2: Prehrana otrok v vrtcu 

 

2013 

 

  

Otroci, ki se 

prehranjujejo 

v vrtcu  

 

 

Prejemajo 

1 obrok 

 

Prejemajo 

2 obroka 

 

Prejemajo 

3 obroke 

 

Otroci, 

ki se v 

vrtcu ne 

hranijo 

 

 

VRTČEVSKI 

OTROCI 

 

 

83693 

 

113 

 

 

1419 

 

82161 

 

7 

 

 

 

 

 

 

SLOVENIJA 

 

ZUNANJI 

OTROCI 

 

 

672 

 

485 

 

169 

 

18 

 

- 

   Vir: Statistični urad republike Slovenije, 2014 
 

Prehranska oskrba predšolskih otrok javnih vzgojno – izobraževalnih ustanovah je v 

Republiki Sloveniji zakonsko določena s prej omenjenimi zakoni, ki zagotavljajo 

organizirano prehransko oskrbo otrok za celoten čas bivanja v vrtcu. Izvajajo jo prehranske 

službe z usposobljenim kadrom, ki dnevno pripravljajo v povprečju štiri obroke (zajtrk, 

dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico) ter organizatorji prehrane, ki vodijo 

prehransko službo,organizirajo, načrtujejo in nadzorujejo prehrano otrok. Poleg prehranske 

službe z njihovimi vodji imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju zdrave prehrane v vrtcu 

tudi vodstvo vrtca, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Pomembna vloga vzgojiteljev in 

njihovih pomočnikov je skrb za vključevanje tematik iz prehranske oskrbe v vzgojno – 

izobraževalni načrt. 

 

V sistem prehranske oskrbe vrtca se otroka vključi z vpisom v vrtec. S prijavo na vrtčevsko 

prehrano starši prevzamejo odgovornost, da bodo spoštovali pravila vrtčevske prehrane, 

plačevali prispevek za vrtčevsko prehrano, pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s 

pravili vrtčevske prehrane, plačali polno ceno obroka, če obroka niso pravočasno odjavil in   
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vrtcu v 30 dneh sporočili vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka 25. člena Zakona o 

šolski prehrani (Zakon o šolski prehrani, 2010). 

 

2.3.1.1 ORGANIZACIJA IN NAČRTOVANJE  PREHRANSKE OSKRBE  

 

Organizacija prehranske oskrbe vključuje nakup živil, pripravo, razdeljevanje obrokov, 

vodenje evidence vrtčevske prehrane, izvajanje vzgojno – izobraževalnih dejavnosti 

povezanih s prehransko oskrbo otrok. Pri organizaciji so vrtci dolžni upoštevati smernice za 

prehranjevanje v vzgojno – izobraževalnih ustanovah, ki vsebujejo cilje, načela in vzgojno-

izobraževalne dejavnosti, povezane s vrtčevsko prehrano, dejavnosti, s katerimi bo 

vzpodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja, v letnem delovnem načrtu ter 

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

količinske normative in način priprave  prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo. 

Organizacija zajema tudi izdajo pravil vrtčevske prehrane. Ravnatelj pripravi in predstavi 

pravila svetu staršev, vzgojiteljskemu zboru ter svetu vrtca, ki jih sprejme oziroma zavrne. V 

njih so dobro opisani postopki,  ki omogočajo evidenco prehrane, nadzor nad koriščenjem 

obrokov, določijo čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki 

ter načine seznanitve staršev (Zakon o šolski prehrani, 2010). 

 

Za organizacijo prehranske oskrbe predšolskih otrok skrbijo ravnatelj, svet vrtca, svet staršev, 

organizator prehrane, kuharji, pomočniki kuharjev, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. 

Glavna naloga v organizaciji pripada organizatorju prehrane, ki strokovno vodi prehransko 

oskrbo v skladu z znanimi predpisi na področju prehrane otrok. Za uspešno organizacijo je 

torej pomembno sodelovanje celotnega kolektiva vrtca, saj se le tako lahko razvijejo ustrezne 

prehrambene navade otrok ter spodbujajo aktiven odnos pedagoškega osebja in staršev do 

zdrave prehrane. Organizator prehrane načrtuje prehransko oskrbo otrok z zdravstvenega, 

ekonomskega, socialnega in gastronomsko – kulinaričnega stališča. V načrtovanje prehranske 

oskrbe morajo biti vključena enaka načela, kot za otroke, ki se prehranjujejo doma. 

Upoštevati se mora enotni prehrambeni plan za vse, ki so vključeni v prehransko oskrbo. 

Potreba po raznolikih obroki je še toliko večja, saj se plan manj ozira na želje, potrebe in okus 

posameznika. Le tako deloma ugodimo željam, potrebam in okusu posameznika ter vplivamo 

na boljši tek otrok. 
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Pri načrtovanju prehrane je potrebno upoštevati (Simčič, 1999): 

- epidemološke podatke o prehranjenosti otrok, 

- načela zdrave prehrane,  

- ritem hranjenja,  

- prehrambene navade otrok,  

- način prehranjevanja in okolje, v katerem jejo otroci ter  

- ekonomičnost pri hrani.  

 

2.3.1.1.1 EPIDEMOLOŠKI PODATKI O PREHRANJENOSTI OTROK 

 

Podatki pridobljeni z različnimi raziskavami kažejo, da se število otrok, ki so podhranjeni ali 

prekomerno hranjeni veča. Podatki Svetovne zdravstvene organizacije kažejo, da ima 

prekomerno telesno težo že vsak peti otrok v Evropi (Gregorič).  

 

Avbelj in sod.(2005) ugotavljajo, da je v zadnjih dvajsetih leti v izrazitem porastu čezmerna 

prehranjenost in debelost med otroki in mladostniki. Debelost v mlajših otroških letih je eden 

izmed razlogov za nastanek diebetesa tipa 2 ter srčno žilnih boleznih v odraslih letih. V 

raziskavi, ki so jo izvedli z podatki pridobljenimi na sistematskih pregledih otrok in mladine, 

so ugotovili, da je prevelenca čezmerne prehranjenosti med petletiki 18,4% med dečki in 

20,9% med deklicami. Merila za debelost dosega 9,0% dečkov in 7,9% deklic. Dobljeni 

rezultati so podobni kot v drugih evropskih državah.   

Iz podatkov Zdravstvenega statističnega letopisa Inštituta za varovanje zdravja iz leta 2002 je 

razvidno, da je bilo v šolskem letu 2001/2002 slabo hranjenih 8,4 % otrok predšolskih otrok. 

Podatki kažejo, da se število slabo hranjenih otrok narašča in se s starostjo otrok še viša 

(Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005).  

 

V letu 2009 sta Planinšca in Fošnarič z raziskavo Body Mass Index and Triceps Skinfold 

Thickness in Prepubertal Children in Slovenia, v katero sta vključila 5613 slovenskih otrok, 

starih med šest in dvanajst let, ki je temeljila na ITM ter na debelini kožne gube, dobila 

rezultate, ki kažejo, da je čezmerno težkih 18.3% dečkov in 18,5% deklic, debelih pa je 6,5% 

dečkov in 6,7% deklic. 
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2.3.1.1.2 ZDRAVA PREHRANA 

 

Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je zdrava prehrana tisti del zdravega načina 

življenja, ki človeka krepi, preprečuje obolenja in vpliva na visoko delovno storilnost.  

 

Zdrava hrana, kot jo razumemo danes, in kot jo priporoča WHO, je mešana hrana, ki zadošča 

zahtevam za varno, varovalno in uravnoteženo prehrano (Koch in Kostanjevec, 2007) .  

 

Zdrava prehrana vključuje pestro in uravnoteženo prehrano, ki je v skladu z potrebami po 

energiji in hranilnih snoveh posameznika. Z zdravo prehrano omogočamo optimalni 

psihofizični razvoj, dobre intelektualne sposobnosti, vitalnost in zorenje, poveča splošno 

odpornost in delovno storilnost (Pokorn, 2003). 

 

Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja, ker gre za obdobje 

intenzivnega fiziološkega, psihosocialnega in kognitivnega razvoja posameznika. Hkrati pa 

hrana predvsem v odraščajočem obdobju ne zadovoljuje le fizioloških potreb, ampak ima tudi 

psihološki pomen. Energijsko in hranilno uravnotežena in specifičnim potrebam otrok in 

mladostnikov v fazi rasti in razvoja prilagojena prehrana je eden najbolj pomembnih 

pozitivnih dejavnikov varovanja zdravja (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005). 

 

Zdrava prehrana je uravnotežena prehrana. Uravnotežena prehrana predstavlja tisti način 

prehranjevanja, s katerim v telo vnesemo vse življenjsko potrebne hranilne snovi v takšnih 

količinah in razmerjih, ki omogočajo maksimalno delovanje vseh funkcij organizma. V 

uravnoteženi prehrani ne sme biti nobene hranljive snovi v tolikšni meri ali koncentraciji, da 

bi bilo kakorkoli zmanjšano ali ogroženo posameznikovo dobro počutje ali zdravje in tudi 

nobenih škodljivih snovi. (Pokorn, 2005). 

 

Uravnotežena prehrana predšolskega otroka, ki vključuje živila vseh skupin, je izredno 

pomembna optimalen telesni in duševni razvoj otroka (Poličnik in sod., 2009). 

 

Pri načrtovanju zdrave prehrane otrok moramo biti pozorni, da izbiramo varna živila, saj 

otroci predstavljajo eno izmed najbolj ranljivih skupin potrošnikov. Varna živila so tista, ki ob 

uporabi ne predstavljajo nevarnosti za zdravje potrošnika. Živila, ki niso varna se morajo 
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takoj umakniti iz prometa. Zato je zelo pomembno, da organizator in kuharsko osebje dobro 

poznajo lastnosti varnega živila, tipe kemijskih, fizikalnih in mikrobioloških kontaminantov v 

živilih, ki predstavljajo tveganje za zdravje otrok ter najpogostejše vzroke za okužbe s hrano. 

Za preprečevanje tveganja je potrebno opoštevati temeljna načela dobre higienske prakse v 

kuhinji (Pajk Žontar, Peterman, 2008). 

 

Del zdrave prehrane predstavlja tudi varovalna prehrana, ki je osnova trajnega in duševnega 

zdravja, saj zvišuje odpornost proti neugodnim vplivom okolja, boleznim in nastankom 

kroničnih nenalezljivih bolezni. V varovalno prehrano so vključena varovalna živila. To so 

zdravstveno neoporečna živila, ki vsebujejo malo maščobe in nasičenih maščobnih kislin, 

malo holesterola ali pa imajo nizek delež soli, sladkorja in nizko energetsko vrednost ter 

veliko prehranskih vlaknin (FIDES, 2013). 

 

V varovalni prehrani otrok se priporoča uživanje žit in žitnih izdelkov iz polnozrnate moke z 

visoko vsebnostjo vlaknin, surove zelenjave in sadja, polnomastnega mleka in mlečnih 

izdelkov, nemastnih vrst mesa mladih živali dva do trikrat na teden, malo mastnih rib vsaj 

enkrat tedensko ter tistih maščobnih živil, ki imajo večji delež nenasičenih maščobnih kislin. 

Izogibati se je potrebno večjim količinam belega sladkorja in soli v prehrani otrok ter 

uživanju živil z visokim deležem nasičenih maščobnih kislin. Za pitje se priporoča voda, 

nesladkan čaj in sadni ter zelenjavni sokovi brez dodanega sladkorja (Požar, 2003). 

 

Med najpomembnejše prehranske dejavnike varovanja zdravja uvrščamo zadosten vnos 

zelenjave in sadja, ki zagotavljata tudi dovolj visok vnos prehranskih vlaknin, omejevanje 

pogostosti in količine vnosa energijsko goste in hranilno revne hrane in redno uživanje treh do 

petih dnevnih obrokov s posebnim poudarkom na zajtrku (WHO, 2003). 

 

 

PIRAMIDA ZDRAVE PREHRANE 

 

Prehranska piramida (slika 2) je preprost, zaupanja vreden slikovni vodnik zdravega 

uravnoteženega prehranjevanja (Harvard school of public health, 2008). Živila, ki se nahajajo 

na dnu piramide, naj bi uživali redno vsak dan, živila z vrha pa občasno. Ta vsebujejo veliko 
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maščob in sladkorja, kar jim daje dober okus, a vsebujejo veliko praznih kalorij. Če bi jih 

jedli preveč, bi slabo vplivala na naše zdravje (CINDI Slovenija, 2000).  

 

V zadnjem času je prehranska piramida doživela kar nekaj sprememb. Strokovnjaki so v 

zadnjo prehransko piramido vključili tudi gibanje, ki igra pomembno vlogo pri ohranjanju 

zdravja. Prehranska piramida spodbuja uživanje raznolike hrane in podaja količine in pravilna 

razmerja med posameznimi skupinami živil (Merljak in Koman, 2009). 

 

Uravnotežena zdrava prehrana temelji na šestih poglavitih skupinah živil (CINDI Slovenija, 

2012): 

1. skupina: žita, žitni izdelki in druga ogljikohidratna živila 

2. skupina: sadje 

3. skupina: zelenjava 

4. skupina: mleko in mlečni izdelki 

5. skupina: meso, ribe in zamenjave 

6. skupina: živila, ki vsebujejo veliko maščob in slakorjev 

tekočina: voda, mineralna voda, nesladkani čaji (1.5 – 1.8l) 

 

Slika 2: Prehranska piramida 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Finance (2008) 
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2.3.1.1.2.1 Prehrambeni standardi in normativi za načrtovanje zdrave prehrane 

predšolskih otrok 

 

Pri načrtovanju zdrave prehrane za otroka je predvsem pomembno zagotoviti ustrezne 

količine uravnotežene prehrane, s katero otroku priskrbimo vso potrebno energijo in 

esencialna hranila za njegovo normalno rast, razvoj in aktivnost. Za dosego takšne prehrane  

pri načrtovanju uporabljamo normative in referenčne vrednosti o dnevnem vnosu energije in 

hranilnih snovi glede na starostno skupino otrok. Referenčne vrednosti ni mogoče in ni 

potrebno dosegati vsak dan, sploh pa ne proporcialno z vsakim posameznim obrokom. 

Zadošča, če so potrebe pokrite v okviru enega tedna (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 

2004). 

 

a) Energijske vrednosti  

Priporočeni dnevni energijski vnosi za posamezne starostne skupine otrok (tabela 3 in 4) so 

podlaga za postavitev priporočenih vrednosti za vnos hranil in količinskih normativov živil v 

obrokih hrane.  

Energijske potrebe otroka so odvisne od starosti, spola, telesne aktivnosti, zdravstvenega 

stanja in drugih zunanjih dejavnikov. S premajhnim ali prevelikim vnosom energije oziroma 

hranil s prehrano v telo, je lahko zdravje odraščajočih otrok ogroženo (Gabrijelčič Blenkuš in 

sod., 2005).  

 

 
   Tabela 3: Dnevne energijske potrebe po hrani pri predšolskem otroku 

 
DNEVNE ENERGIJSKE POTREBE PO HRANI 

 
 

kJ(kcal)/dan 
 

 
kJ(kcal)/kg/dan 

 
dečki 

 
Deklice 

 

 
 
 
 

STAROST 
(LETA) 

4-6 
 
 

 
293 (70) 

 
6700 (1600) 

 
6150 (1450) 

   Vir: Belović, 2002, Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004 
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   Tabela 4: Priporočeni dnevni energijski vnosi pri predšolskem otroku 
 

PRIPOROČENI DNEVNI ENERGIJKI VNOSI 

 

 

MJ(kcal)/dan 

 

 

 

STAROST 

(leta) 

 

ANGLIJA 

 

ZDA 

 

EVROPSKA UNIJA 

 

WHO 

 

 

DEČKI 

4-6 let 

 

 

 

7,2 (1715) 

 

 

7,5 (1800) 

 

 

7,1 (1690) 

 

 

7,2 (1715) 

 

DEKLICE 

4-6 let 

 

 

 

6,5 (1545) 

 

 

7,5 (1800) 

 

 

6,7 (1595) 

 

 

6,5 (1545) 

   Vir: WHO, 2003 

 

Otroci 50% dnevno vnešene energije porabijo za bazalni metabolizem, 12% za rast, 25% za 

fizično aktivnost in 13% za ostale potrebe (Belović, 2002).  

 

Pomembno je, da se kot načrtovalec prehrane zavedamo, da mora biti vnos energije skladen z 

energijsko porabo posameznika. 

 

 

b) Hranilne vrednosti 

Vsaka država bi morala uporabljati priporočene referenčne vrednosti za vnos hranil, ki 

temeljijo na mednarodnih znanstvenih dokazih kot smernice za načrtovanje prehrane otrok 

(WHO, 2003).  

 

Ogljikovi hidrati 

Ogljikovi hidrati predstavljajo glavni vir energije za telo. Delimo jih na enostavne ogljikove, 

ki jih predstavljajo monosaharidi (glukoza, fruktoza, manoza, galaktoza) in disaharidi 

(saharoza, laktoza, maltoza) ter sestavljene polisaharide (glikogen, škrob in prehranske 
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vlaknine). V dnevni prehrani predšolskega otroka naj bi ogljikovi hidrati pokrivali 50-60% 

dnevnega energijskega vnosa. Nove smernice Svetovne zdravstvene organizacije priporočajo, 

da enostavni sladkorji ne presegajo več kot 5% dnevnega vnosa energije, saj hitro dvigujejo 

raven sladkorja v krvi in povzročajo zobno gnilobo. Pet odstotkov celotnega dnevnega 

energijskega vnosa enačijo s 25 grami (šest čajnih žličk) sladkorja na dan za odraslega z 

normalno telesno težo, torej lahko sklepamo, da je ta delež pri otrocih še manjši (WHO, 

2014). V prehrano naj bodo vključena tista ogljikohidratna živila, ki vsebujejo esencialne 

hranilne snovi in prehranske vlaknine ter počasi dvigujejo raven sladkorja v krvi. Sestavljeni 

ogljikovi hidrati so pomembni predvsem zaradi visokega deleža prehranskih vlaknin, ki 

znižujejo GI živilu/obroku in ugodno vplivajo na prebavo. Priporočeni dnevni vnos za 

prehranske vlaknine pri otrocih je okoli 2,4 g/MJ oziroma 10 g/1000 kcal. Prekomeno 

uživanje prehranskih vlaknin delno zmanjšuje vsrkavanje nutrientov v prebavilih, kar je 

potrebno upoštevati pri načrtovanju prehrane, še zlasti pri otrocih in starejših. 

 

Maščobe 

So pomemben vir energije, zagotavljajo esencialne maščobne kisline in lipidotopne vitamine 

(A, D, E in K), izboljšujejo konstitenco, vonj ter okus hrane, predstavljajo osnovo za 

izgradnjo hormonov in so pomembni za normalen razvoj živčevja in možganskih funkcij. 

Delež energije, ki jo zagotavljajo maščobe naj znaša največ 30-40% dnevnega energijskega 

vnosa za otroke od prvega do dopolnjenega četrtega leta starosti, za starejše otroke do 

petnajstega leta pa 30-35% (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005). Zaradi tesne povezave med 

prevelikim deležem maščob v prehrani in prekomerno telesno težo otrok, si je potrebno 

prizadevati od drugega leta starosti naprej za postopno zmanjševanje vnosa maščob (Bratanič 

in sod., 2010). Maščobe glede na njihov izvor delimo na maščobe živalskega izvora, ki 

vsebujejo več nasičenih maščobnih kislin in maščobe rastlinskega izvora, ki vsebujejo več 

nenasičenih maščobnih kislin. Prekomerno uživanje nasičenih maščobnih kislin in trans 

maščobnih kislin pripomore k nastanku bolezni srca in ožilja ter zvišuje raven holesterola v 

krvi. Nenasičene maščobne kisline v priporočeni količini zmanjšujejo tveganje za nastanek 

srčno žilnih bolezni ter znižujejo raven holesterola v krvi, zato naj bi v dnevni prehrani 

predstavljale 2/3 vseh zaužitih maščob in lahko dosegajo 20% dnevnega energijskega vnosa 

maščob. Pri načrtovanju prehrane moramo upoštevati, da polovico potrebnih maščob vnesemo 

v nevidni obliki že pri izboru puste hrane. 
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Beljakovine 

Beljakovine imejo pomembno vlogo v telesu, saj so potrebne za rast in obnovo telesa, 

uravnavajo celične procese ter predstavljajo vir energije. Potrebe po beljakovinah so v času 

otroštva, zaradi večje kot v odrasli dobi. Delež energije, ki jo zagotavljako beljakovine naj 

znaša 10-15% dnevnega energijskega vnosa glede na starostno skupino. Referenčne vrednosti 

za vnos hranil za otroke in mladostnike priporočajo minimalni dnevni vnos 0,9 do 1,0 g 

beljakovin na kilogram telesne teže glede na starostno skupino. Visoko biološko vrednost 

imajo beljakovine živalskega izvora, beljakovine rastlinskega izvora pa nižjo biološko 

vrednost in jih moramo dopolnjevati z visoko vrednimi beljakovinami (vegetarijanstvo pri 

otrocih). Pri načrtovanju prehrane moramo upoštevati, da je uživanje živalskih beljakovin 

povezano tudi z večjim vnosom nasičenih maščob. Pomembno je, da ne presegamo dnevnega 

deleža beljakovin v prehrani, ker lahko s preseganjem preobremenjujemo presnovo in 

oslabimo izkoriščanje kalcija. 

 

Voda 

Za človeka je voda vsekakor hranilo, saj večina kemijskih in dolga vrsta drugih procesov v 

telesu brez vode sploh ne poteka. Zaradi tega brez vode ne preživimo dlje kot nekaj dni.  

Že 1-2% izguba vode v telesu pomembno vpliva na telesne in duševne zmožnosti otrok.  

Pri majhnih otrocih voda lahko predstavlja celo do tri četrtine telesne mase, zato je dobra 

oskrba z vodo v obliki pitne vode in nesladkanih čajev nujno potrebna za dobro prehransko 

oskrbo otrok. Pri načrtovanju prehrane moramo upoštevati, da telo pri zmerni telesni 

aktivnosti potrebuje 1 liter vode na 4.18 MJ (1000 kcal), torej naj bi otroci dnevno skupaj s 

hrano in tekočino zaužili 1-2 litra vode dnevno. Pri načrtovanju prehrane moramo upoštevati 

tudi dejstvo, da povečana telesna aktivnost, povečano znojenje, povečana temperatura v 

okolju, povečan vnos soli in beljakovin ter bolezenska stanja kot so vročina, bruhanje in 

driska povečajo potrebo po vodi. Ker je potreba otrok po tekočini velika, moramo poskrbeti, 

da otroci ves dan uživajo z vodo dovolj bogata živila in pijejo dovolj tekočine. Otroci naj 

vodo v telesu nadomeščajo s pitjem vode, mineralne vode, nesladkanih čajev, sadnih in 

zelenjavnih sokov brez dodanega sladkorja. Izogibajo se naj njim priljubljenim gaziranim in 

negaziranih pijačam, ker vsebujejo veliko sladkorja in aditivov. Naravne sokove otrokom 

ponudimo razredčene z vodo v razmerju 1:1 kot sestavni del glavnih obrokov (Battelino in 

sod., 2006). 
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Vitamini, minerali in soli 

Vitamini in minerali so snovi, ki jih telo sicer v majhnih količinah, a za pravilno delovanje 

celic nujno potrebuje. Predstavljajo antioksidante, ki imajo pomembno varovalno vlogo, saj 

upočasnijo procese oksidacije in uničujejo proste radikale, ki nastajajo pri oksidaciji. 

Človeško telo jih ne more zgraditi s svojim lastnim metabolizmom, pač pa jih mora v telo 

vnašati s hrano. Ključno je, da se kot organizator prehrane zavedamo, da nobeno živilo ne 

vsebuje vseh vitaminov in mineralov, zato moramo otroku za pokritje vseh dnevnih potreb po 

vitaminih in mineralih zagotoviti raznoliko, pestro uravnoteženo prehrano. Enolična prehrana, 

nizek energetski vnos ali nizke hranilne gostote obrokov, uničenje vitaminov med kuhanjem 

in pripravo hrane ter transport in skladiščenje hrane vodijo v pomanjkanje vitaminov in 

mineralov v telesu, ki laho vodi v bolezensko stanje. 

V prehrani otrok naj dnevni vnos soli ne presega 4 gramov. V skladu z zakonodajo moramo 

pri pripravi jedi uporabljati jodirano sol. 

 
 
   Tabela 5: Priporočeni dnevni vnosi vodotopnih vitaminov 
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OTROCI 

 

4-6 let 

 

70 mg 

 

0.8 mg 

 

0.9 mg 

 

10 mg 

 

4 mg 

 

0.5 mg 

 

300 g 

 

1.5 g 

 

10–15 

µg 

   Vir: Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004 

 

   Tabela 6: priporočeni dnevni vnosi lipidotopnih vitaminov 
 

STAROST 

 

LIPIDOTOPNI VITAMINI 

 

vitamin A vitamin D vitamin E vitamin K  

OTROCI 

4-6 let 

 

0.7 mg 

 

5 g 

 

8 mg 

 

20 µg 

   Vir: Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004 
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   Tabela 7: Priporočeni dnevni vnosi makroelementov 
 

STAROST 

 

MAKROELEMENTI 

 

natrij klorid kalcij fosfor magnezij kalij  

OTROCI 

4-6 let 

 

410 mg 

 

620 mg 

 

700 mg 

 

600 mg 

 

120 mg 

 

1400 mg 

   Vir: Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004 

 

   Tabela 8: Priporočeni dnevni vnosi mikroelementov 
 

STAROST 

 

MIKROELEMENTI 

železo jod cink selen baker mangan krom molibden  

OTROCI 

4-6 let 
 

10 mg 

 

140 mg 

 

7 mg 

 

15–45 

mg 

 

0.5–1.0 

mg 

 

1.5–2.0 

mg 

 

20–80  µg 

 

30–75  µg 

   Vir: Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004 

 

2.3.1.1.3 RITEM HRANJENJA 

 

2.3.1.1.3.1 Število obrokov in časovna razporeditev obrokov preko dneva 

 
Za otroke je še posebej pomembno, da jedo večkrat na dan, ker je njihova zmožnost 

skladiščenja energije manjša kot pri odraslih. Na delovno zmogljivost otroka čez dan lahko 

precej vplivamo s prehrano, in sicer predvsem s pravilno porazdelitvijo obrokov (Battelino in 

sod., 2006). 

Jedilnik predšolskega otroka, naj vključuje pet obrokov dnevno, ki so sestavljeni iz pestrega 

in raznolikega izbora živil z visoko hranilno gostoto. Torej tri glavne obroke (zajtrk, kosilo, 

večerja) in dva dopolnilna obroka (dopoldanska in popoldanska malica). 

 

Priporočeni čas za posamezne obroke glede na čas dejavnosti, varstva: 

- zajtrk: 7.00-7.30 ure 

- dopoldanska malica: 9.30-10 ure 

- kosilo: 12.30-13.00 ure 

- popoldanska malica: 15.00-15.30 ure 
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- večerja: 18.00-19.00 ure 

 

2.3.1.1.3.2 Okvirni deleži enegije, ki naj jih pokrivajo posamezni obroki  

Zajtrk naj bi predstavljal 18-22% celodnevnega energijskega vnosa. Nato sledi dopoldanska 

malica, s katero naj bi pokrili 10-15% potreb celodnevnega energijskega vnosa, kosilo, ki 

predstavlja 35-40% celodnevnih potreb po energiji, popoldanska malica, ki pokriva enak 

delež celodnevne energije kot dopoldanska malica ter večerja, ki predstavlja 15-20% delež 

celodnevnih potreb po energiji (Hlastan Ribič in sod., 2008). 

 
 
   Tabela 9: Energijski deleži hranil po posameznih obrokih za predšolske otroke 

 

PORAZDELITEV CELODNEVNIH ENERGIJSKIH POTREB 

 

Starost 4-6 let OBROK % dnevnega 

energijskega 

vnosa 
kJ 

Zajtrk 20 1280 

Dopoldanska malica 12,5 800 

Kosilo 37,5 2410 

Popoldanska malica 12,5 800 

Večerja 17,5 1120 

   Vir: Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005 

 

2.3.1.1.4  JEDILNIK 

2.3.1.1.4.1 Načrtovanje jedilnikov 

 

Jedilnike načrtuje komisija za jedilnike pod vodstvom osebe, ki je za to visoko usposobljena. 

V komisijah vzgojno-varstvenih zavodov sodelujejo tudi predstavniki staršev (otrok). Tako se 

skuša zagotoviti tudi javni vpliv na sestavo jedilnika (Antonić Degač in sod., 2002). Plan 

jedilnika se izdeluje običajno za obdobje dveh do štirih tednov, odvisno od programa oziroma 
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časa bivanja v vrtcu, starostne skupine otrok, sezone in regionalnih prehrambenih navad, 

tehničnih in personalnih možnostih in cene živil (Prelec, 2002). 

 

Pri načrtovanju jedilnikov moramo upoštevati, da so prehranjevalne navade predšolskih otrok 

šele v fazi oblikovanja, po drugi strani pa otroci jasno vedo, česa prav gotovo ne bodo jedli, 

kaj jim ni všeč. Tu lahko s primernimi ukrepi in pristopi odločilno vplivamo, da bodo otroci 

razvili zdrave prehranjevalne navade (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005). 

 

Jedilniki naj bodo načrtovani v skladu s priporočenimi dnevnimi energijskimi in hranilnimi 

vnosi (tabela 6) glede na izbrano starostno skupino otrok in v ravnovesju s porabo glede na 

telesno dejavnost (Revizijsko poročilo, 2007). 

 

Jedilnike načrtujemo v skladu z recepti. Ne smemo pa pozabiti, da točno planiran in 

porcioniran obrok hrane za izbrane otroke in mladostnike še ne zagotavlja, da ga bo otrok tudi 

v celoti zaužil ali da ne bo posegel še po dodatnem obroku hrane. Šele, ko povprečen 

tedensko zaužiti jedilnik doseže dnevno priporočilo za posameznega otroka, smo dosegli 

pravilni režim prehrane v organizirani prehrani otrok v vrtcih in šolah (Hlastan Ribič in sod., 

2008). 

 

Priporočamo načrtovanje jedilnikov s podporo računalniških programov ob uporabi 

priporočenih energijskih in hranilnih vnosov. Če to ni mogoče, se lahko obroke načrtuje 

tako, da se uporabi priporočeno število enot živil (tabela 10), kar predstavlja le okvirne 

količine posameznih živil znotraj skupin zamenljivih živil (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005). 

 

   Tabela 10: Priporočeno število dnevno zaužitih enot živil 
STAROST 4-6 let 

SKUPINE ŽIVIL Priporočeno število dnevno zaužitih enot živil 

Mleko in mlečni izdelki 2 

Meso, perutnina, ribe, 

stročnice, jajca, oreščki 

in drugo lupinasto sadje 

3 

Kruh, žita, riž, testenine, 

krompir in druga 

škrobna živila 

9 

Zelenjava 3 
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Sadje 2 

Maščobe in živila z 

velikim deležem maščob 

7-8 

   Vir: Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005 

 

2.3.1.1.4.2 Splošna načela pri sestavi jedilnikov 

 
Pestre jedilnike pripravite s takšno kombinacijo živil, da se z različnimi barvami, konzistenco 

in oblikami spodbudi zanimanje za hrano (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005). 

 

V jedilnike vključujemo živila iz vseh šestih skupin živil prehranske piramide (slika 2). Pri 

sestavi jedilnika upoštevamo tudi gastronomska načela, ki vzpodbujajo tek pri otrocih. 

Pomembno je, da iz jedilnika izločimo živila in jedi, na katere je otrok alergičen oziroma 

intoleranten in jih nadomestimo z ustreznimi hranilno in energetsko alternativnimi živili 

(Hlastan Ribič in sod., 2008). 

 

Postopki pri sestavi jedilnikov (Prelec, 2002): 

- določimo hranilno in energijsko vrednost jedilnika (ali le posameznega obroka) 

- sestavimo vzorec jedilnika ob upoštevanju lokalnih prehrambenih navad 

- določimo količino kritičnih živil 

- preverimo vsebnost vodotopnih in lipidotopnih vitaminov, mineralov, dietnih vlaknin 

(po literaturi ali računalniških programih) 

- po potrebi naredimo korekcijo pri pomanjkanju in/ali višku hranil 

 

Pri sestavljanju jedilnikov si pomagamo s Praktikumom jedilnikov zdravega prehranjevanja v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki vsebuje po 30 primerov uravnoteženih jedilnikov za 

zdrave otroke in mladostnike, na prehranskih smernicah temelječe jedilnike v primerih 

specifičnih prehranskih zahtev z motnjami prebave in presnove: celiakije, intolerance na 

laktozo, alergije na mleko, jajca in oreške ter brezmesne obroke. Jedilniki upoštevajo tudi 

prehranjevalne navade otrok in mladostnikov glede na geografska območja Slovenije in letni 

čas, vključujejo kakovostna živila, ki so lokalno pridelana in predelana, porcioniranje hrane 

ter recepture za posamezne jedilnike z izračunom energijske in hranilne vrednosti (Hlastan 

Ribič in sod., 2008). 
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2.3.1.1.4.3 Priprava jedi 

 
Za pripravo jedi izbiramo kakovostna živila, ki imajo visoko hranilno vrednost, hkrati pa je 

njihova energetska vrednost nizka. Torej izbiramo živila, ki vsebujejo manj soli, manj 

maščob, manj dodanega sladkorja ter čim manj aditivov. Izbrana živila naj bodo, če se le da, 

proizvedena v lokalnem okolju. To naj bo ključno vodilo pri izboru vsakega izdelka. S tem 

lahko zelo pomembno vplivamo na večjo kakovost prehrane v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah ter zdravje otrok (Pograjc in sod., 2008). 

 

Pri predšolskih otrocih se izogibamo živilom, ki so nevarna za aspiracijo in zadušitve ter 

poškodbe kot so ribe s kostmi, celi oreški, grobe kaše, morski sadeži, gobe, itd (Hlastan Ribič 

in sod., 2008). 

 

Izbrana živila mehansko in toplotno obdelamo. Pri tem pazimo, da bomo z izbranimi postopki 

(tabela 11) ohranili hranljive snovi v živih, hkrati pa dosegli boljšo prebavljivost, užitnost in 

okusnost hrane (Maučec Zakotnik in sod., 2005a).  

 

   Tabela 11: Postopki toplotne obdelave živil 
 

TOPLOTNI 

POSTOPEK 

 

PRIPOROČLJIVO 

 

MANJ 

PRIPOROČLJIVO  

 

NEPRIPOROČLJIVO 

OZIROMA 

UPORABITE LE 

REDKO 

Kuhanje Kuhanje v sopari 

Kuhanje v vodni 

kopeli 

Kuhanje v vodi 

Poširanje 

Kuhanje pod 

visokim pritiskom 

 

Dušenje Dušenje v 

lastnem soku in z 

dodatkom vode 

Dušenje z dodatkom 

maščobe 

 

Pečenje Pečenje v pečici, 

ponvi brez maščobe 

Pečenje v konvektomatu 

Pečenje v foliji 

Pečenje v ponvi, 

pečici z dodatkom 

maščob 

Pečenje na žaru 

Cvrenje 

Pečenje z veliko 

maščobe 

Praženje  Praženje brez maščobe Praženje z maščobami 

(prežganja) 

   Vir:Hlastan Ribič in sod., 2008 
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2.3.1.1.4.4 Nabava živil 

 
Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 2008: Vrtci kot 

javni zavodi morajo upoštevati določila Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 

128/2006. 16/8, 19/2010, 18/2011 in 43/2012). Zakon v 48. členu navaja, da naročnik lahko 

odda naročilo na podlagi najnižje cene; in na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z 

uporabo različnih meril v povezavi s predmetom naročila. Merila so lahko različna in 

povezana z različnimi zahtevami kakovosti, cene, hrambe, načina in oblike pakiranja, datuma 

dobave itd.   

 

V letu 2008 je Državni zbor sprejel spremembo 48. člena Zakona o javnem naročanju, ki po 

novem navaja, da se pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju živil prednostno upoštevajo 

živila, ki so vključena v shemah kakovosti (sezonsko pridelana živila na integriran način, 

sezonsko pridelana živila na ekološki način itd.) in živila, ki so proizvedena po nacionalnih 

predpisih o kakovosti živil. S spremembo tega člena, je bilo prvič predpisano, da bi se 

kakovostna živila, uvedla v čim širšem obsegu v jedilnike javnih ustanov. Ne glede na 

spremembo 48. člena, odgovorne osebe v javnih zavodih v večini primerov izberejo kot 

ponudnika v glavnem veletrgovine. Zaradi takšnega sistema le redka slovenska lokalno 

pridelana hrana najde pot do javnih zavodov namenjenih vzgoji in izobraževanju. Izjema je 

mleko in deloma meso. Nujno je združevanje ponudnikov, ki bi tako lahko zagotovili širšo 

ponudbo z ugodnejšimi cenami. Ker povezovanje ne poteka po zastavljenih načrtih, ponudba 

še vedno ostaja razdrobljena, z višjimi cenami kot jih ponujajo velike trgovine (Kočar, 2012). 

 

Zaradi široke ponudbe živil na trgu imajo vzgojno-izobraževalni zavodi zahtevno nalogo, saj 

je potrebno pred začetkom nabave živil določiti kakovostna merila za živila, ki jih želijo 

pridobiti. Pri nabavi živil je potrebno upoštevati merila kakovosti, v smislu zasledovanja 

naslednjih ciljev (CIRIUS Kamnik, 2012):  

- zdravstvena ustreznost in varnost živil, 

- kakovost v ožjem smislu kot jo opredeljujejo zakoni, pravilniki, uredbe in drugi 

predpisi ter dogovori o kakovosti, 

- energijsko in hranilno ustreznost živil ter 

- vidik trajnostnega razvoja. 
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Proces nabave naj poteka v naslednjih korakih (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005): 

1. korak: izdelava kakovostnih meril za živila 

2. korak: izpeljava postopka za izbiro dobavitelja in izbira 

3. korak: prevzem ob vsakokratnem naročilu 

4. korak: morebitna reklamacija 

 

V procesu nabave smo pozorni tudi na:  

- Upoštevanje odstotka odpada na količino bruto neočiščenega živila pri naročilu. 

- Znano je, da svežim živilom, posebej sadju in zelenjavi, s časom prevoza in 

skladiščenja pada vsebnost vitaminov in makro-, mikro- ter elementov v sledovih. 

Zato so živila iz lokalne ponudbe ustrezna rešitev, če njihova kakovost ustreza, ne niha 

glede na čas dobave in so zagotovljeni ustrezni pogoji prevoza. V okviru možnosti in 

skladno s predpisi se priporoča oskrba iz lokalnih virov (lokalni kmetje). Zaradi 

krajšega transporta in skladiščenja, pri sadju in zelenjavi pa tudi optimalne dozorelosti 

pridelka, lahko vplivate na višjo hranilno vrednost, boljšo kakovost in okus živil. 

- Naročajte sproti in si ne delajte velikih zalog. Slednje velja predvsem za sadje in 

zelenjavo, ki s skladiščenjem izgubljata biološko vrednost. 

- Prepričajte se, ali je ponudnikov notranji nadzor na podlagi sistema HACCP ustrezen. 

- Deklaracija živila je »osebna izkaznica« živila. Če poznate lastnosti izdelka, se lahko 

izognete naročanju neustreznih izdelkov za posamezne starostne skupine ali 

posameznike. 

- Naročajte in uporabljajte predvsem sveže surovine in čim manj predelane, hranilno 

osiromašene hrane.  

 

Trenutno stanje na področju naročanja živil kaže, da so javno naročanje hrane v javnih 

zavodih največkrat izpeljale odvetniške pisarne tako, da javni zavodi niso imeli težav z 

izpeljavo postopkov, ki so sorazmerno zelo zapleteni, tako za naročnika kot ponudnika. 

 

2.3.1.1.4.5 Jedilnik za predšolske otroke 

 

Zajtrk: 

Je najpomembnejši obrok v dnevni prehrani, saj organizem oskrbi s potrebno energijo in 

hranilnimi snovmi za zagon novega dne (Hlastan Ribič, 2009). Za zajtrk ponudite otrokom 
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ogljikohidratna živila (kruh iz polnovredne moke, kosmiče, žita, kaše), ki počasi in zmerno 

dvigujejo raven krvnega sladkorja. Zajtrku dodajte še beljakovinsko živilo (polnomastno 

mleko, mlečni izdelki) in kot dodatek še sadje ter zelenjavo (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 

2005). 

 

Dopoldanska malica: 

Malica naj bo sestavljena predvsem iz sadja in zelenjave, ozirima živil, ki imajo malo maščob 

in veliko hranilnih snovi (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005). Malica naj bo manj obilna kot 

zajtrk. zaužijemo jo vsaj 3 do 5 ur po zajtrku, tako si naj sledijo tudi ostali obroki. Na ta način 

ob vsakem naslednjem obroku ne boste čutili neustavljive lakote, možgani pa bodo 

enakomerno preskrbljeni s potrebno energijo (Govc Eržen, 2007b). 

 

Kosilo: 

Osrednji obrok dneva naj sestavlja pester in raznolik izbor živil z visoko hranilno vrednostjo. 

Kosilo zajema juho, glavno jed in sladico. Otrokom ponudimo manjše porcije juh, da jih ne 

nasitijo preveč in da otrok lahko poje še ostale jedi, ki jih vključuje kosilo. Juho ponudimo 

samo enkrat (Hlastan Ribič in sod., 2008). Večji obroki (kosilo, večerja) morajo vsebovati 

ogljikove hidrate, beljakovine in maščobe v pravem razmerju. Za sestavo takšnega obroka si 

pomagamo z modelom zdravega krožnika (slika 3), ki temelji na uravnoteženem vključevanju 

vseh prej omenjenih šestih skupin živil (Fajdiga Turk in Gregorič., 2012). 

 

Glavna jed naj sestoji iz 40% zelenjavne prikuhe ali solate, 40% prilog (krompir, testenine, 

riž, kaša) in 20% mesa in njegovih zamenjav. Ob glavni jedi vedno postrežemo še veliko 

skodelico solate in košček črnega ali polnozrnatega kruha. Za sladico ponudimo sadje (Govc 

Eržen, 2007a). V primeru, da je glavna jed sestoji samo iz škrobne in mesne jedi, naj prva 

pokriva približno polovico krožnika, druga pa četrtino (Maučec Zakotnik in sod., 2005b). 
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Slika 3: Zdrav krožnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Vir: Harvard School of Public Health Nutrition Source, 2008 

 

 

Popoldanska malica: 

Popoldanska malica poveča psihično in fizično zmožnost otrok. Vključuje naj sadje in 

zelenjavo, mleko in mlečne izdelke ter oreščke in suho sadje, z dodatkom polnozrnatih žitnih 

izdelov (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005). 

 

Večerja: 

Večerja je del prehranske oskrbe le v nekaterih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Pri večini 

otrok večerja spada v sklop prehranske oskrbe doma. Večerja naj predstavlja pestro sestavljen 

lahko prebavljiv obrok. Postrežena naj bo do 19. ure oziroma vsaj 2 do 3 ure pred spanjem, 

tako da prebava in presnova bistveno ne motita nočnega počitka (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 

2005). 
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2.3.1.1.5 PREHRANSKE NAVADE PREDŠOLSKIH OTROK 

 

Pojem prehranske navade zajema kakovost prehrane glede na zaužita hranila, ritem 

prehranjevanja in vedenje med hranjenjem. Oblikovati se začnejo zelo zgodaj v življenju in se 

tekom življenja le še utrdijo. Zato je pomembno, da otroku čimprej zagotovimo pestro 

prehrano. Močan vpliv na razvoj prehranskih navad ima socialno-ekononski položaj 

posameznika kot tudi družbe. Razvijejo se kot skupni rezultat družinskega in družbenega 

okolja, v katerem posameznik živi. Izredno pomembno, da oseba pridobi zdrave prehranske 

navede že v zgodnjem otroštvu (Koch, 1997).  

 

Pojem prehranjevalna navada ali prehranjevalni vzorec pomeni, kakšen je način 

prehranjevanja posameznika, neke skupine ali družbe kot celote. Največkrat s 

prehranjevalnimi navadami opisujemo izbor in količino živil in hrane, ki jo uživamo, delež 

posameznih živil v prehrani, način priprave hrane ter pogostost in razporejenost uživanja 

posameznih obrokov hrane preko dneva (Gabrijelčič Blenkuš in Gregorčič, 2010). 

 

Raziskave kažejo, da so prehranske navade otrok in mladostnikov slabe, saj zaužijejo manjše 

število dnevnih obrokov od priporočenega in se hkrati neredno prehranjujejo. Dobra tretjina 

jih nikoli ne zajtrkuje. Izbirajo nezdrava živila ter uživajo premalo sadja in zelenjave, 

prepogosto uživajo energijsko goste jedi, prigrizke in sladke pijače. Otroci iz družin z nižjim 

socialno-ekonomskim statusom se prehranjujejo najmanj zdravo. V prehrani jim 

primanjkujejo nekateri vitamini in minerali (Šinkovec, Gabrijelčič Blenkuš, 2010). 

 

Raziskava o prehranskih navadah predšolskih otrok, ki zajema prehrano otrok v vrtcih kot 

tudi doma iz leta 2005 kaže, da je vnos hranil in energije v skladu s priporočilom avstrijskih, 

nemških in švicarskih prehrambenih organizacij oziroma slovenskim normativom. Vnos 

vitamina D v prehrani je očitno premajhen, ter kalcija, ki je na meji priporočil. Celodnevni 

jedilniki vsebujejo preveč soli. Dnevni vnos beljakovin je na zgornji meji še ustrezne količine 

priporočil, med 10 do 15 % dnevne energije. Otroci uživajo prevelike količine nasičenih 

maščobnih kislin živalskega izvora in premalo nenasičenih maščobnih kislin. Omejiti je 

potrebno uživanje sladkorja in živalskih proizvodov ter povečati uživanje zelenjave, rib, 

polnozrnatih škrobnatih živil, mleka in mlečnih izdelkov, saj bi se tako izboljšala oskrba z 

vitamini in minerali (Battelino in sod., 2006). 



Škedelj, V. (2014), Prehranska oskrba predšolskih otrok. Diplomsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

 
 

 
33 

Z različnimi raziskavami o organizaciji prehrane in prehranskih navadah otrok v več kot 

tridesetih slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih so ugotovili, da otroci zaradi vpliva 

družinskih navad, okolja in senzoričnih lastnosti posameznih živil, ne jedo vseh jedi. Njihovo   

znanje o zdravi prehrani je dokaj dobro, vendar se kljub temu odločajo za manj zdrave jedi 

(hrenovke, pizze, sendviči, hamburgerji, beli kruh, pudingi). Grozdje, hruške in banane 

veljajo za najbolj priljubljene vrste sadja. Otroci ne jedo predvsem poltrajnih klobas, sira, 

ribjih in skutinih namazov ter manj sladkanih čajev in bele kave. Najraje pijejo colo in ledeni 

čaj. Sadje vsakodnevno uživa okrog 60% otrok, preostalih 35% pa večkrat na teden. Nekoliko 

manj uživajo zelenjavo. Dobrih 50% otrok dnevno zaužije 3-4 obroke, 20% pa le dva obroka 

dnevno (Vombergar, 2001). 

 

Nezdrave prehranske navade pri otrocih in mladostnikih se razvijejo pod vplivom različnih 

dejavnikov, kot so pritiski trženja prehranske industrije, medijev, vrstniške skupine, neurejeno 

prehranjevanje, pogojevano s spremembami v družinskem življenju, preobremenjenost in 

pomanjkanje časa zaradi šolskih in drugih obveznosti ter dostopnost do zdrave izbire oziroma 

ponudbe (Bajt in sod., 2009).  

 

Zdrave prehranjevalne navade v otroštvu in ohranjanje le teh skozi celotno življenje so 

temeljni pogoj za ohranjanje in izboljšanje zdravja, boljše počutje in za kakovostno življenje. 

2.3.1.1.5.1 Vloga vrtca pri oblikovanju prehranjevalnih navad otrok 

 
Otroci oblikujejo prehranske navade preko hranjenja. Odrasli (starši, vzgojitelji, učitelji, itd.) 

predstavljamo vzgled otrokom, zato je pomembno, kakšen je naš odnos do hrane. Otroci 

preko opazovanja in posnemanja odraslih oblikujejo vedenje ter odnos do hrane in 

prehranjevanja. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2003) ugotavlja, da ima poleg 

domačega okolja pomembno vlogo pri osvajanju zdravih prehranskih navad tudi šolsko 

(vrtčevsko) okolje. 

 

Dobro načrtovana in organizirana vrtčevska prehrana, ki predstavlja del skritega kurikuluma, 

je najučinkovitejša in najracionalnejša korekcija nezdrave prehrane, s katero lahko vplivamo 

na izenačenje razlik boljših ali slabših družinskih prehranskih navad ter na izenačenje 

socialnih razlik med otroki (Bajt in sod., 2009).  
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Skriti kurikulum vsebuje mnoge elemente vzgojnega vplivanja na otroke, ki niso nikjer 

opredeljeni, a so mnogokrat v obliki posredne vzgoje učinkovitejši od neposrednih vzgojnih 

dejavnosti, ki so opredeljene v zapisanem kurikulu (Bahovec, 2012). 

 

Zgolj kakovostna prehrana pa še ne zagotavlja zdravega življenjskega sloga, če otrok nima 

možnosti pridobivanja in razvijanja zdravih prehranjevalnih navad. Le te si otrok pridobiva z 

aktivnim učenjem že v zgodnjem otroštvu, učinki pridobljenih prehranjevalnih navad pa se 

manifestirajo tekom celega življenja, saj vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja 

(Lepičnik Vodopivec in Hus, 2007).  

 

Z vidika vzgojitelja je zelo pomembno, da zdrave prehranjevalne navade pozna, jih učencem 

predstavi, utemeljuje in daje tudi sam zgled. Navajanje na zdravo prehranjevanje v vrtcu/šoli 

je lahko prijetna družabna in učna izkušnja, saj otrok teži k posnemanju in se zato tudi hitreje 

uči. Izkušnje različnih šolskih programov in shem šolskega sadja kažejo, da lahko v vzgojno-

izobraževalnem okolju razvijamo otrokove veščine za zdravo prehranjevanje, ga spodbujamo 

in mu pomagamo pri odločanju, ga navajamo na samostojnost pri izbiranju, zmanjšamo 

pozornost na nagrajevanje/marketing ter tako povečamo otrokovo motivacijo za zdravo 

prehranjevanje (Gabrijelčič Blenkuš in Gregorič, 2010).  

 

Za pravilne odločitve pri izboru živil otroci potrebujejo tudi znanje, ki ga pridobijo preko 

učenja. Učne vsebine prehrane, ki naj bi jih osvojili otroci so zajete v kurikulumu predšolske 

vzgoje. Najpogosteje so te vsebine vključene v druge dejavnosti in niso natančno vsebinsko 

definirane (Bajt in sod., 2009). Učenje in osvajanje znanja predšolskega otroka v vrtcu temelji 

na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, 

razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju predstav in predpojmovnih struktur na osnovi prvih 

generalizacij, na notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter pribobivanju 

socialnih izkušenj. Otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje 

temeljna načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko v smislu 

preseganja svoje vpetosti v t.i. akademski ali razvojni pristop v predšolski vzgoji, razumljena 

kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju (Bahovec, 2012). Poleg družine 

in vrtca na otrokovo zanje o prehrani vplivajo številni viri, ki lahko delujejo zavajujoče in 

ustvarjajo popačeno sliko zdrave prehrane (slika 4).  
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Slika 4: Vplivi na prehranjevalno vedenje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: FAO, 2006 

 

Formalne učne vsebine naj bi bile najpomembnejši vir informiranja otrok o prehranjevanju. 

Zato je prav, da učitelj/vzgojitelj pozna te vplive in otrokom predstavi zanj ralavantne vire 

informacij, kar posledično lahko zmanjša možnost vplivanja nezaželjenih virov (slika 5). 

 

Slika 5: Viri informacij o prehrani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: FAO, 2006 
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Z razvojem ustreznih didaktičnih strategij in nadaljnjim proučevanjem metodoloških 

pristopov k poučevanju vsebin prehrane na vseh področjih dejavnosti v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah, ki so kakor koli povezani s hrano, prehrano in z zdravjem človeka, 

bi nedvomno vplivali na raven prehranskega znanja. Prav znanje pa je temelj pravilnega 

odločanja pri izboru živil in pripravi jedi ter s tem povezanega ohranjanja dobrega zdravja 

(Koch in Torkar., 2005). 

 

2.3.1.1.6 KULTURA PREHRANJEVANJA 

 

Hrana vpliva na trenutno počutje, razpoloženje in kognitivne zmožnosti otrok ter na njihovo 

(samo)podobo. Ker je torej hrana v otrokovem doživljanju, čutnem in čustvenem svetu, 

povezana s prvimi zadovoljujočimi občutji, mu ostane še kasneje v podzavesti kot prispodoba 

ugodja, zadovoljenosti in tolažbe. Če pa se otroku ponuja hrana neosebno in mehanično, je 

mogoče, da mu pomeni le nujno telesno potrebo, ki nima v sebi ničesar privlačnega in 

prijetnega. To se lahko prenese tudi v kasnejša obdobja. Hrana lahko že zgodaj dobi vlogo 

nagrade ali kazni, postane sredstvo dokazovanja skrbi, naklonjenosti in odvisnosti, 

podkupovanja ali izsiljevanja, obvladovanja ali podrejanja. Tudi zunaj družine se hrana 

vključuje v medosebne odnose na različne načine (Gabrijelčič Blenkuš in Gregorič, 2010). 

Posebno pozornost moramo torej nameniti tudi kulturi prehranjevanja.  

Kultura prehranjevanja ne vključuje le hrane, ampak tudi primeren čas in prostor hranjenja, ki 

je ustrezno dekoriran, pogrinjek z vsemi posebnostmi obroka (zajtrk, kosilo), dekoracijo mize, 

primerno obnašanje, pravila druženja in pogovarjanja pri mizi.Otrokom moramo za vsak 

obrok nuditi ustrezen čas, da pri jedi ne hitijo in okolje, ki spodbuja pozitiven odnos do 

prehranjevanja (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005). Zajtrku namenimo 10 do 15 minut dnevno 

prav tako dopoldanski in popoldanski malici ter 20 do 30 minut dnevno kosilu in večerji 

(Koch, 2000). 

 

Pred jedjo vzgojitelj skupaj z otroki (dežurna skupina otrok) poskrbi za ureditev igralnice. 

Temeljito očisti mize, igralnico prezrači za 10 do 15 minut, v lepem vremenu pa tudi za več 

časa. Dežurna skupina otrok ali otrok razdeli prtičke in jedilni pribor. 

 

S kulturo prehranjevanja je povezana tudi skrb za higieno rok. Pred vsako jedjo si otroci in 

vzgojitelji temeljito umijejo roke, saj se z rokami prenašajo številne nalezljive bolezni. 
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Priporočljivo je, da se nad umivalnik namesti navodilo o pravilnem umivanju rok. Razdelitev 

hrane mora biti higiensko neoporečna, upoštevati se mora pravila HACCP sistema, dobro 

organizirana in naj upošteva kulturo prehranjevanja (CIRIUS Kamnik, 2012). Pred postrežbo 

hrane se prepričamo, če je hrana primerno ogreta. Med čakanjem na obrok otroci mirno sedijo 

za mizo, vzgojitelji jih z različnimi dejavnostmi poučijo o kulturi lepega vedenja pri mizi. Ko 

se razdeljevanje zaključi, se otrokom zaželi »dober tek« in vsi hkrati začnejo jesti. Otroci po 

končanem obroku odnesejo krožnik, pribor in prtiček do servirnega vozička. Umazana posoda 

in ostanki hrane se takoj odpeljejo v kuhinjo, igralnica se počisti. 

 

2.3.2 PREHRANSKA OSKRBA DOMA 

 

2.3.2.1 DRUŽINA 

 
Družina je vsaj dvogeneracijska skupnost in primarna družbena institucija, ki otroke vzgaja, 

uči ter skrbi za njihove materialne in socialne potrebe, jim zagotavlja varnost in ljubezen. 

Njene pojavne oblike in življenjski slogi so odvisni od družbenih okoliščin, vendar tudi 

individualne izbire in odločitve posameznikov, ki živijo v njej. Otroci, skrb zanje in njihova 

vzgoja so tisti nujni razločevalni dejavnik, ki družino razlikuje od drugih oblik vsakdanjega 

življenja (Počkar, Tavčar Krajnc, 2011). 

Družina je prva in najpomembnejša skupnost, ki otroka usmerja v življenjske navade, ki mu 

bodo povečale možnosti za zdravo, dolgo in kakovostno življenje. V otroštvu si posameznik 

ustvari navade, ki ga spremljajo vse življenje. Potreba po gibanju, zdravi prehrani in 

zdravemu ter kakovostnemu preživljanju prostega časa se privzgoji v otroštvu (Spodbujanje 

otrok k zdravemu življenjskemu slogu, 2012).  

 

2.3.2.2 VPLIV DRUŽINE NA PREHRANJEVALNE NAVADE OTROK 

 

Verena Koch ugotavlja, da se je prehranjevalni vzorec družine zaradi pomanjkanja časa 

staršev v zadnjem času zelo spremenil. Starši skušajo stisko s časom rešiti na ta način, da 

vključujejo v prehrano polpripravljene in pripravljene živilske izdelke, ki jih ob poznavanju 

načel zdravega prehranjevanja lahko tudi zdravo pripravijo. Vse več je družin, kjer si mama in 

oče porazdelita delo povezano s pripravo hrane. Pomembno vlogo v prehranski oskrbi družine 
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odigra tudi šolska prehrana, saj otroci velik del dneva preživijo zunaj doma. Pravi, da se 

sprememba družinske prehrane kaže, če ne drugače, v zmanjšanem obsegu obrokov, ki za 

člane družine pomenijo prijetno druženje in skupno preživljanje časa (Lesjak, 2008). 

 

Primerjava otrok, ki živijo v družinah z višjimi finančnimi prihodki, in otrok, ki živijo v 

družinah z nižjimi prihodki je pokazala, da je v družinah z nižjimi finančnimi prihodki več 

otrok s povečano telesno težo in debelostjo. Razlogi za takšno stanje so velika vsebnost 

holesterola v prehrani otrok, premalo sadja in preživljanje prostega časa pred televizorjem 

(Kostanjevec, 2013).  

 

Uživanje obrokov v krogu družine pozitivno vpliva na razvoj zdravih prehranjevalnih navad 

otrok. Gilman (2000) in sodelavci so v svoji študiji ugotovili, da imajo tisti otroci, ki večerjajo 

skupaj z družino boljše prehranjevalne navade kot preostali otroci. V njihovi prehrani je bilo 

več sadja, zelenjave, vlaknin, nekaterih vitaminov in mineralov ter manj nasičenih in trans 

maščob, gaziranih pijač in ocvrte hrane. 

 

Starši imajo pri oblikovanju prehranjevalnih navad pomembno vlogo, saj ustvarjajo del 

otrokovega okolja, v katerem otrok odrašča, pridobiva izkušnje in se uči zdravega načina 

življenja. Starši z izborom živil in lastnim zgledom vplivajo na razvoj preferenc otrok do 

določenih živil. Na razvoj okusa in s tem preferenc do določenih živil pa delno vplivajo tudi 

geni, ki jih otroci podedujo od staršev (Savage in sod., 2007). 

 

Tudi Scaglioni (2008) s sodelavci pravi, da starši ustvarjajo okolje, ki otroka lahko spodbudi k 

razvoju zdravih prehranjevalnih navad ali obratno. To družinsko okolje vključuje 

sociodemografske dejavnike, aktivnosti staršev, način prehranjevanja staršev, izbor živil in 

načine, kako starši pripravljajo in postrežejo hrano otrokom.  

 

Številne študije kažejo, da je vpliv mame močnejši kakor vpliv očeta, saj v večini družin 

mama skrbi za prehrano družine. Ugotavljajo tudi, da mame, ki grozijo svojim otrokom, da 

bodo ostali brez hrane do naslednjega obroka, če ne bodo v celoti pojedli obroka ustvarjajo 

izbirčne jedce (Nauert, 2013). 
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Mame imajo tudi pomemben vpliv pri razvoju preferenc do določenih živil. Na preferenco 

otrok do določene hrane vpliva preferenca matere do hrane ter da otroci pogosteje zavračajo 

tisto hrano, ki jo zavrača mama in manj pogosto poskusijo hrano, ki je mama nikoli ni 

poskusila. To potrjuje, da matere otrokom ponavadi ponudijo hrano, do katere čutijo posebno 

preferenco (Kostanjevec, 2013). 

 

Otroci tistih staršev, ki izvajajo poostren nadzor na tem kaj, kdaj in koliko hrane naj bi njihov 

otrok zaužil, imajo slabšo samokontrolo nad energijskim vnosom hranil v telo. S pretiranim 

nadzorom straši lahko dosežejo ravno obratni učinek kot ga želijo in pri otroku spodbudijo 

uživanje energijsko bogate mastne hrane ter ga omejijo pri izbiranju in uživanju raznolike 

hrane (Birch, 1998). 

 

Starši pogosto upravljajo z prehranskim vedenjem otrok tudi tako, da jih s priljubljeno hrano 

pomirijo, zamotijo, preženejo dolgčas, spodbujajo k učenju in nagrajujejo zaželeno vedenje. 

Tako se že zelo zgodaj v življenju naučijo, da si lahko s hrano zadovoljijo čustvene  

potrebe in uravnavajo medsebojne odnose. Te navade se velikokrat ohranijo tudi v odrasli 

dobi in se prenašajo na otroke (Gregorič, 2010).   

 

Družina poleg vzgojiteljev, prijateljev, sovrstnikov, sorodnikov in medijev nosi pomemben 

del odgovornosti pri oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad pri otrocih. Zato je 

pomembno, da so starši otroku dober zgled in ga o zdravem načinu življenja začnejo vzgajati 

že tedaj, ko začne zaznavati okolje in se začenja učiti (Spodbujanje k zdravemu življenjskemu 

slogu, 2012).  

 

Za izboljšanje prehranske oskrbe otrok v krogu družine, moramo izobraževanje o zdravih 

prehranjevalnih navadah in o specifičnih potrebah otrok po energiji in hranilnih snoveh 

usmeriti na družine. Starši bi tako pridobili dobre prehranjevalne navade in jih z lastnim 

dobrim zgledom najlažje prenesli na svoje otroke in tako dolgoročno izboljšali zdravstveno 

stanje odrasle populacije (Vrečar, 2010).  
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2.3.2.3 NASVETI ZA DOBRO DOMAČO PREHRANSKO OSKRBO PREDŠOLSKEGA  

 

2.3.2.3.1 NAKUPOVANJE ŽIVIL 

 
Pri nakupovanju izbirajte sveža živila, kupujte sezonsko sadje in zelenjavo, pazite, da kupite 

toliko hrane kot jo lahko porabite ali shranite, preden se pokvari. Dober način kupovanja 

svežih živil je nakup pri kmetu, saj otrokom tako tudi približate sezonko sadje in zelenjavo. 

Velikokrat se zgodi, da morate pripraviti hiter obrok in posežete po že polpripravljeni ali 

pripravljeni hrani, ki jo zlahka dobite na policah trgovin. Vedeti morate, da je takšna hrana 

dražja kot navadno kuhanje obroka poleg tega tudi nimate nadzora nad tem, kaj je v jedi in 

kako je pripravljena (Gavin in sod., 2007). 

 

Pomembno je, da pred vsakim nakupom živila preberete deklaracijo izdelka. Iz deklaracije 

lahko razberete ime izdelka, sestavine izdelka, kdo je proizvajalec izdelka, kdaj in kje je bil 

narejen, do kdaj je izdelek uporaben, kako ga je potrebno hraniti, pripraviti in skuhati, kakšne 

so vrednosti hranilnih snovi v izdelku, ali vsebuje konzervanse, aditive, arome, sladila, težo in 

ceno izdelka (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2006). 

 

Nakupujte skupaj z otroci, saj jih tako že v predšolskem obdobju navajate izbor zdravih živil 

ter mu prepustite nekaj nadzora nad lastnim prehranjevanjem. Hkrati pa ga oblikujete 

premišljenega in varčnega potrošnika. 

 

2.3.2.3.2 PRIPRAVA IN POSTREŽBA HRANE 

 

Družinska prehrana naj bo raznovrstna, pripravljena in postrežena otroku primerno, barvita in 

seveda tudi zabavna. Z raznovrstno prehrano boste poskrbeli, da bodo vaši otroci pokrili vse 

potrebe po hranilnih snoveh. Pri pripravi hrane uporabljajte malo soli, maščob in sladkorja. 

Otroka vključite v pripravo in postrežbo hrane. Sodeluje naj tudi pri odločanju kaj, koliko in 

kdaj bo jedel. Bodite izvirni pri pripravi in postrežbi obrokov. Krožniki naj bodo barviti, 

zabavni, saj boste s tem spodbudili tek pri otrocih. Miza naj bo lepo pripravljena in hrana 

postrežena na prijeten način, prijetno, mirno okolje ter sproščeno vzdušje in primerno vedenje 

pri mizi naj obogatijo vaš skupen obed (Battelino in sod., 2006). 
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Zdravo prehranjevanje ni le uživanje hrane, ampak je tudi način pripravljanja. Prav je, da se 

starši seznanijo z dejavniki, ki so pogojeni z zdravim prehranjevanjem. Pomembno je izbrati 

hrano na pravilen način; glede na čas in okolje, v katerem živijo. Za otroke naj bi pripravili 

hrano, ki je zanje primerna. Naj ne bo prilagojena okusu in hranilni sestavi hrane, ki zadošča 

potrebam staršev, saj je takšna običajno težka, slana in močno začinjena. Otroku je 

priporočljivo pripraviti čim bolj pestro in naravno, doma pripravljeno hrano, ki je blagega 

okusa. Hrana naj bo kuhana v vodi ali sopari. Njena zunanja podoba naj bo lepa, pripravljena 

hrana naj bo kulturno postrežena (Pavlič, 2010). 

Pri pripravi in postrežbi hrane je pomembno, da otroku predstavljamo zgled zdravega 

prehranjevanja, jemo hrano skupaj v družinskem krogu, pri hranjenju ne hitimo, smo strpni, 

če otrok noče jesti, otroka vključimo v dejavnosti povezane s hrano, otroku postrežemo 

manjše obroke ter otroka s hrano ne kaznujemo ali nagrajujemo (Battelino in sod., 2006). 

 

2.3.2.3.3 NEJEŠČOST IN IZBIRČNOST OTROK 

 

Neješčost in izbirčnost se pojavita v drugem ali tretjem letu in prepogosto trajata do vstopa v 

šolo ali celo dlje. Za starše je ta čas velikokrat zelo težak in nepredvidljiv, saj nikoli ne vedo, 

ali jim bo otroka uspelo nasititi. Največjo napako takrat storijo, če mu na koncu ugodijo in mu 

ponudijo jed, ki je hitro pripravljena in se mu zdi dobra. Po navadi je to sladka čokoladna 

kašica. Otrok sposoben pojesti majhne količine hrane. Zato že zadošča, če v obdobju 

neješčosti poje pri enem obroku toliko žlic jedi, kot šteje let. Vendar naj bo v teh žlicah 

bogastvo. Od staršev to pogosto zahteva obilo spretnosti in včasih tudi prikrivanja recimo 

naribanega korenčka v omako (Merljak in Koman, 2009). 

 

Pri neješčosti je pomembno, da otroku hrane ne vsiljujemo in mu damo dovolj časa, da jo 

zaužije in ne delamo panike pri uživanju hrane. Pomemben je ritual. Otroku ponudimo 

atraktivno lahko hrano milega okusa v manjših porcijah. Otroku naj si hrano izbira po svoji 

želji. Postopoma uvajamo novo hrano, otroka pri poskušanju nove hrane vzpodbujamo, da jo 

sprejme kot dobro. Ne uvajamo nove hrane, če je otrok utrujen ali pod stresom. Hrano 

postrežemo v mirnem in prijetnem okolju. Če otrok ne mara hrane, se ne prepirajte in ga ne 

kritizirajte (Pokorn, 2003). 
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Otrok ima pravico reči ne pri hranjenju. To ni vedno izbirčnost, izsiljevanje ali razvajenost, 

kot si razlagajo mnogi starši. Izbirčnost torej ni prava beseda za odklanjanje hrane. Potrebno 

je ugotoviti, kaj je vzrok takšnega vedenja. Preveč začinjena hrana, prepozno navajanje na 

določeno hrano, premalo časa ali potrpljenja in še mnogo drugih vzrokov bi se našlo, ki 

vplivajo na ješčost otrok. Čeprav pazimo, da otrok ne postane pretirano samosvoj, mu 

moramo dovoliti, da si sam izbira količino in različnost hrane. Pozorni moramo biti, da ne bo 

odklanjal bistvenih živil kot so: mleko in mlečni izdelki, sveža in kuhana zelenjava, sadje, 

ribe, meso, jajca, žitarice in stročnice. Biti moramo domislni pri pripravi in postrežbi novih 

jedi, da bo poskusil vsaj malo te jedi (Pavlič, 2010). 

 

Pri izredno izbirčen otroku, ki jedi oziroma stalno in odločno odklanja izbrana in pomembna 

živila ali jedi, denimo meso, zelenjavo, sadje in mleko, se moramo posvetovati z ustreznim 

strokovnjakom (pediatrom, nutricionistom), da nam pove vzrok za ta pojav, nikakor 

pa ne silimo otroka, da zaužije jed za vsako ceno (Hlastan Ribič in sod., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 



Škedelj, V. (2014), Prehranska oskrba predšolskih otrok. Diplomsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

 
 

 
43 

3 RAZISKOVALNI DEL 

 

3.1 RAZISKOVALNI CILJI 

 

 - Ugotoviti, ali so starši in otroci zadovoljni s prehransko oskrbo vrtca. 

 - Ugotoviti, ali je prehranska oskrba predšolskih otrok v vrtcu v skladu z željami staršev in 

otrok. 

 - Ugotoviti, na kakšne načine se starši vključujejo v prehransko oskrbo otroka v vrtcu. 

 - Raziskati, kakšna je vključenost predšolskih otrok v izvajanje prehranske oskrbe doma. 

 - Raziskati, koliko obrokov je vključenih v prehransko oskrbo predšolskih otrok. 

 - Ugotoviti, kakšna živila starši vključujejo v prehrano svojih otrok. 

 

3.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

 - Večina staršev z vrtčevsko prehransko oskrbo ni zadovoljna. 

 - Večina staršev meni, da je njihov otrok zadovoljen s prehrano v vrtcu. 

 - Starši menijo, da so njihove želje in želje njihovih otrok premalo upoštevanje v načrtovanje 

prehrane v vrtcu. 

 - Starši izbirajo zdrava, sveža, okusna in cenovno dostopna živila za svojega otroka. 

 - Večina predšolskih otrok po prihodu iz vrtca zaužijejo dva obroka. 

 - Večina otrok ne sodelujejo pri izboru živil za pripravo obrokov.  

 - Starši otroka občasno vključijo v pripravo obroka, če ta sam izrazi željo po sodelovanju. 
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3.3 RAZISKOVALNA METODA IN VZOREC 

 

3.3.1 RAZISKOVALNA METODA 

 

Raziskovalni del diplomskega dela je temeljil na kvantitativnem raziskovanju, pri katerem 

sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo. Tehnika zbiranja podatkov je bila anketa, 

sestavljena iz vprašanj na temo prehranske oskrbe predšolskih otrok. 

 

Raziskava je bila narejena z uporabo metode vprašalnika o prehranski oskrbi predšolskih 

otrok. Vprašalnik je vseboval 15 vprašanj odprtega in zaprtega tipa. V prvem delu so se 

vprašanja navezovala na prehransko oskrbo predšolskih otrok v vrtcu, v drugem delu pa na 

prehransko oskrbo doma. 

Anketni vprašalnik je v celoti v prilogi 1. 

 

3.3.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

 

Izbrala sem starše predšolskih otrok treh javnih in enega zasebnega vrtca iz Ljubljanske 

regije. V raziskavo je bilo vključenih 110 staršev, katerih otroci so bili stari med 3 – 6 let. 

Statistična regija anketiranja je bila Ljubljanska regija 

 
                          Tabela 12: Struktura anketiranih glede na izbrani vrtec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŠTEVILO ANKETIRANCEV 

 

 

VRTEC 

n % 

Vrtec Medvode 40 36,4 

Waldorfski vrtec Mavrica 14 12,7 

Vrtec Črnuče 19 17,3 

Vrtec Mojca 37 33,6 

SKUPAJ 110 100,0 
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                                     Graf 1: Struktura anketirancev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

Za zbiranje podatkov sem uporabila anonimni anketni vprašalnik. Ankentiranje je potekalo od 

aprila do junija v letu 2012. Za izvedbo ankete sem pridobila soglasje vodstva vrtca. Anketne 

vprašalnike sem staršem razdelila s pomočjo vzgojiteljic. Anketiranci so ankete izpolnili 

doma. Ankentiranci so bili o namenu raziskave seznanjeni in so v njej sodelovali 

prostovoljno.  

 

3.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Zbrane podatke sem dobila tako, da sem vse anketne vprašalnike pregledala in dobljene 

podatke obdelala s SPSS (Statistical Package for Social Science). Dobljene rezultate sem 

prikazala v tabelah in grafih. Sledila je še analiza in interpretacija rezultatov. 

 

Statistično značilnost razlik med spremenljivkama sem ugotavljala z uporabo χ2 –  

preizkusa in določeno hipotezo potrdila ali zavrgla.  

Pri tem: 

- p < 0,05, kar pomeni, da obstaja statistično pomembna razlika med spremenljivkama, 

- p > 0,05, kar pomeni, da obstaja statistično ne pomembna razlika med 

spremenljivkama. 

36,40%

12,70%17,30%

33,60%

Vrtec Medvode

Waldorfski vrtec Mavrica

Vrtec Črnuče

Vrtec Mojca
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3.6 REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

3.6.1 PRIČAKOVANJA IN ZADOVOLJSTVO STARŠEV S PREHRANSKO 

OSKRBO OTROK V VRTCU, RAZLOGI ZA NJIHOVO ZADOVOLJSTVO 

OZIROMA NEZADOVOLJSTVO, POMANJKLJIVOSTI PREHRANSKE 

OSKRBE VRTCA 

 

Dobra polovica staršev predšolskih otrok (tabela 13) pričakuje zdravo, pestro in uravnoteženo 

prehrano, v katero so vključena živila iz vseh glavnih skupin živil v okviru vrtčevske 

prehranske oskrbe njihovega otroka. 38,2% stašev pričakuje okusne in raznolike obroke, ki 

bodo v skladu z okusom otroka in le 8,2% staršev bi želelo prehrano, ki upošteva želje, 

potrebe in prehranske navade otrok ter zadosti energetskim potrebam predšolskega otroka. 

 

Tabela 13: Pričakovanja staršev glede prehrane njihovega otoka v vrtcu 
Vrtec 

medvode 

Waldorfski 

vrtec Mavrica 

 

Vrtec 

Črnuče 

Vrtec 

Mojca 

SKUPAJ Pričakovanja staršev glede 

prehrane v vrtcu 

 

n % n % n % n % n % 

Zdravo, pestro in uravnoteženo 

prehrano, ki vključuje obroke 

sestavljene iz priporočenih 

kombinacij različnih vrst živil iz 

vseh skupin živil. 

23 57,3 7 50 11 57,9 18 48.6 59 53.6 

Prehrano, ki vključuje okusne 

ter raznolike obroke, katere 

otrok z veseljem poje. 

 

15 37.5 4 28.6 6 31.6 17 47.9 42 38.2 

Prehrano, ki upošteva želje, 

potrebe in prehrambene navade 

otrok ter vključuje obroke, ki so 

v skladu z priporočenimi 

energetskimi potrebami otroka. 

 

2 2.0 3 21.4 2 10.5 2 5.4 9 8.2 

SKUPAJ 40 100 14 100 19 100 37 100 110 100 
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Rezultati kažejo, da starši želijo, da se njihovi otroci prehranjujejo zdravo in z raznolikimi 

živili, ki so dobro kombinirana. Prehrana namreč vpliva na otrokovo trenutno počutje, 

samopodobo in ne nazadnje na njihovo zdravje zdaj in pozneje v življenju (Gregorič, 2010). 

 

HIPOTEZA: Večina staršev z vrtčevsko prehransko oskrbo ni zadovoljna. 

Skoraj 90% staršev (tabela 14) je z vrtčevsko prehransko oskrbo njihovega otroka zadovoljna. 

Večina staršev razloga za zadovoljstvo ni navedla (tabela 15). Razloga za zadovoljstvo, ki so 

ju navedli starši sta: raznolika in pestra prehrana (14,4% staršev) ter hrana po željah in okusu 

otroka (3,1%). Starši, ki s prehransko oskrbo otroka niso zadovoljni so podali naslednje 

razloge za nezadovoljstvo (tabela 26): enolična prehrana (46,2%), slab izgled postrežene 

hrane (7,7%), ki pri otroku vzbudi odpor do hrane in neupoštevane želje otrok pri načrtovanju 

jedilnikov (15,4%).  

Razlike niso bile statistično pomembne, kar nam pove izračun χ2 – preizkusa (χ2 = 10,072,  

g = 6, P = 0,122). 

Hipotezo zavržemo. 

 

V letu 2013 je bila opravljena raziskava o zadovoljstvu med starši otrok, ki obiskujejo vrtec 

sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana. Na ta način so starši lahko ovrednotili delo 

vrtca in dejavnike, ki vplivajo na splošno zadovoljstvo in s tem posredovali dragocene 

informacije, ki bodo v pomoč pri načrtovanju in organizaciji dela vrtcev v prihodnje. Starši so 

ocenili tudi zadovoljstvo s kakovostjo hrane v vrtcih in pestrost jedilnikov. Zadovoljstvo s 

kakovostjo hrane v vrtcih Mestne občine Ljubljana so ocenili s 4,38, pestrost jedilnikov pa s 

4,44. Obema elementoma so starši pripisali zelo visoko stopnjo pomembnosti v 

organiziranosti vrtca (Ninamedia d.o.o, 2013). 

 

Tudi Kukovec (2013) in Stražar (2011), ki sta v svojih diplomskih delih raziskovali prehrano 

predšolskih otrok prav tako ugotavljata, da je večina staršev zadovoljna s prehrano otroka v 

vrtcu. Rezultati torej kažejo, da prehrana v vrtcu dosega pričakovanja staršev. 
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Tabela 14: Zadovoljstvo staršev s prehransko oskrbo otrok v vrtcu 

Izbrani vrtec 

Vrtec 

Medvode 

Waldorfski vrtec 

Mavrica 

Vrtec 

Črnuče 

Vrtec 

Mojca 

SKUPAJ 

Zadovoljstvo 

staršev  

n % n % n % n % n % 

DA 35 87,5 14 100 17 89,5 31 83.8 97 88,2 

NE 5 12,5 0 0,0 2 10,5 6 16,2 13 11.8 

SKUPAJ 40 100 14 100 19 100 37 100 110 100 

 

 

Tabela 15: Razlogi staršev za zadovoljstvo s prehransko oskrbo njihovih otrok v vrtcu 
Izbrani vrtec 

Vrtec 

Medvode 

Waldorfski vrtec 

Mavrica 

Vrtec 

Črnuče 

Vrtec 

Mojca 

SKUPAJ 

Razlogi za zadovoljstvo 

n % n % n % n % n % 

Raznolika in pestra 

prehrana 

4 11,4 4 28,6 4 23,5 2 6,5 14 14,4 

Hrana po željah in okusu 

otroka 

0 0,0 1 7,1 1 5,9 1 3,2 3 3,1 

Neznan razlog 31 88,6 9 64,3 12 70,6 28 90,3 80 82,5 

 

 

Tabela 16: Razlogi staršev za nezadovoljstvo s prehransko oskrbo njihovih otrok v vrtcu 
Izbrani vrtec 

Vrtec 

Medvode 

Waldorfski vrtec 

Mavrica 

Vrtec 

Črnuče 

Vrtec 

Mojca 

SKUPAJ 

 

 

Razlogi za nezadovoljstvo 

n % n % n % n % n % 

Enolična prehrana 1 20 0 0,0 2 100 3 50 6 46,2 

Neprivlačana hrana na pogled 1 20 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7 

Neupoštevane želje otrok pri 

načrtovanje jedilnika 

1 20 0 0,0 0 0,0 1 16,7 2 15,4 

Neznan razlog 2 40 0 0,0 0 0,0 1 16,7 2 15,4 

SKUPAJ 5 100 0 0,0 2 100 6 100 13 100 

 

V vrtcih, ki so bili vključeni v raziskavo po mnenju staršev (tabela 17) otrokom nudijo zdravo 

in uravnoteženo prehrano, ki je v skladu z energetskimi potrebami predšolskega otroka. Tudi 

Kukovec (2013) in Stražar (2011), ki sta raziskovali prehrano predšolskih otrok prav tako 

ugotavljata, da je večina staršev zadovoljna s prehrano otroka v vrtcu. 
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Iz rezultatov ankete, lahko tudi razberemo, da prehrana v vrtcu dosega pričakovanja staršev 

(tabela 13). 

 

Tabela 17: Mnenje staršev o zdravi in uravnoteženi prehrani v vrtcu 
Izbrani vrtec 

Vrtec 

Medvode 

Waldorfski 

vrtec Mavrica 

Vrtec 

Črnuče 

Vrtec 

Mojca 

SKUPAJ 

Zdrava, uravnotežena vrtčevska 

prehrana v skladu z energetskimi 

potrebami otroka 

n % n % n % n % n % 

DA 39 97,5 14 100 18 94,7 36 97,3 107 97,3 

NE 1 2,5 0 0,0 1 5,3 1 2,7 3 2,7 

SKUPAJ 40 100 14 100 19 100 37 100 110 100 

 

Večina staršev ne vidi pomanjkljivosti v vrtčevski prehranski oskrbi otrok. Starši so kot 

največji pomanjkljivosti v prehranski oskrbi vrtca navedli enolične obroke in prezrte želje, 

okuse in prehranjevalne navade otrok pri izvajanju prehranske oskrbe (tabela 18). 

Nezadovoljstvo staršev ponavadi izhaja iz lastnih prepričanj o zdravi in ustrezni prehrani za 

otroka, ki pa lahko odstopajo od smernici zdravega prehranjevanja. 

 

Tabela 18: Navedene pomanjklivosti vrtčevske prehranske oskrbe otrok s strani staršev 
Izbrani vrtec 

Vrtec 

Medvode 

Waldorfski vrtec 

Mavrica 

Vrtec 

črnuče 

Vrtec 

Mojca 

SKUPAJ 

Pomanjkljivosti vrtčevske 

prehranske oskrbe 

n % n % n % n % n % 

Ni pomanjkljivosi 29 72,5 13 92,9 15 78,9 30 81,1 87 79,1 

Premajhen delež  eko živil v 

prehrani 

1 2,5 1 7,1 1 5,3 1 2,7 4 3.6 

Premajhen delež sadja in 

zelenjave v prehrani 

0 0,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0 1 0,9 

Enolična ponudba sadja 2 5,0 0 0,0 1 5,3 1 2,7 4 3,6 

Premalo brezmesnih jedi 1 2,5 0 0,0 0 0,0 1 2,7 2 1,8 

Prevelik delež sladkorja v 

prehrani 

1 2,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,9 

Enolični obroki 2 5,0 0 0,0 1 5,3 3 8,1 6 5,5 

Prezrte želje, okusi in 

prehranjevalne navade otrok 

4 10,0 0 0,0 0 0,0 1 2,7 5 4,5 

SKUPAJ 40 100 14 100 19 100 37 100 110 100 
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3.6.2 MNENJE STARŠEV O ZADOVOLJSTVU OTROK S PREHRANSKO 

OSKRBO V VRTCU 

 

HIPOTEZA: Večina staršev meni, da je njihov otrok zadovoljen s prehrano v vrtcu. 

Skoraj 95% staršev (tabela 19) pravi, da so njihovi otroci zadovoljni s prehransko oskrbo v 

vrtcu. 

Razlike niso bile statistično pomembne, kar nam pove izračun χ2 – preizkusa (χ2 = 2,623,  

g = 3, P = 0,453). 

Hipotezo lahko potrdimo. 

 

Tabela 19: Zadovoljstvo otrok s prehransko oskrbo v vrtcu 
Izbrani vrtec 

Vrtec 

Medvode 

Waldorfski vrtec 

Mavrica 

Vrtec 

Črnuče 

Vrtec 

Mojca 

SKUPAJ 

Zadovoljstvo otrok s 

prehransko oskrbo v vrtcu 

n % n % n % n % n % 

DA 37 92,5 14 100 17 89,5 36 97,3 104 94,5 

NE 3 7,5 0 0,0 2 10,5 1 2,7 6 5,5 

SKUPAJ 40 100 14 100 19 100 37 100 110 100 

 

Le tretjina staršev (tabela 20) pravi, da njihovi otroci prihajajo iz vrtca domov lačni. Najbolj 

iztopajoč je delž takšnih otrok v vrtcu Črnuče, ker je pritrdilno odgovorilo več kot 60% 

staršev, v ostalih treh vrtcih delež takšnih otrok ni presegel 50 % (tabela 20). Starši (tabela 21) 

so kot najpogostejši razlog za takšno stanje navedli izbirčnost otroka, z izjemo staršev 

Waldorfskega vrtca Mavrica, ki  so kot najpogostejši razlog navedli neješčost otroka. Kot 

druga dva najpogostejša razloga so navedli neješčost otrok in dolg časovni razmak med 

zadnjim obrokom v vrtcu in naslednjim obrokom doma. Sledita še razloga premajhne porcije 

hrane in neokusna hrana v vrtcu. 
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Tabela 20: Število staršev, katerih otrok prihaja iz vrtca domov lačen 
Izbrani vrtec 

Vrtec 

Medvode 

Waldorfski vrtec 

Mavrica 

Vrtec 

Črnuče 

Vrtec 

Mojca 

SKUPAJ 

Moj otrok prihaja lačen 

domov  

n % n % n % n % n % 

DA 15 37,5 6 42,9 12 63,2 7 18,9 40 36,4 

NE 25 62,5 8 57,1 7 36,8 30 81,1 70 63,6 

SKUPAJ 40 100 14 100 19 100 37 100 110 100 

 

Tabela 21: Razlogi zakaj otrok prihaja lačen domov iz vrtca 
Izbrani vrtec 

Vrtec 

Medvode 

Waldorfski 

vrtec Mavrica 

Vrtec 

črnuče 

Vrtec 

Mojca 

SKUPAJ 

Razlogi za lakoto otrok, ko pridejo 

iz vrtca 

n % n % n % n % n % 

Izbirčnost otroka 7 46,7 1 16,7 8 66,7 5 71,4 21 52,5 

Neješčost otroka 3 20,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 6 15,0 

Premajhne porcije hrane v vrtcu 2 13,3 1 16,7 1 8,3 1 14,3 5 12,5 

Neokusna hrana v vrtcu 1 6,7 0 0,0 0 0,0 1 14,3 2 5,0 

Dolg časovni razmak med zadnjim 

obrokom v vrtcu in naslednjim 

obrokom doma 

2 13,3 1 16,7 3 25,0 0 0,0 6 15,0 

SKUPAJ 15 100 6 100 12 100 7 100 40 100 

 

3.6.3 CENA PREHRANSKE OSKRBE PREDŠOLSKEGA OTROKA, MNENJE 

STARŠEV O CENI PREHRANE V VRTCU, MESEČNI IZDATKI STARŠEV 

ZA PREHRANSKO OSKRBO OTROKA 

 

Prehranska oskrba ne predstavlja zgolj organizacije prehrane, priprave in strežbe dnevnih 

obrokov, vendar tudi učenje in ozaveščanje otrok o pomenu zdravega prehranjevanja ter s tem 

razvijanja zdravih prehrajevalnih navad. Cene prehranske oskrbe ne predstavljajo samo živila, 

materiali in delo, ki nastanejo tekom priprave in strežbe hrane, ampak tudi delež stroškov 

vzgoje, ki vključuje teme povezane s prehrano in zdravim načinom življenja. Cena prehranske 

oskrbe je torej vključena v ceno programa vrtca. Cena programa poleg stroškov prehrane 

zajema še stroške vzgoje in varstva.  

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 

2003: Stroški živil za otroke se pri izračunu cene določijo na podlagi števila obrokov, ki jih 
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vrtec zagotavlja na otroka v posameznem programu. Stroški živil se določijo v enakem 

znesku za vse dnevne programe, stroški živil za poldnevne programe pa se glede na število 

obrokov lahko določijo različno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena 

programa zniža za stroške porabljenih živil. Stroški materiala, storitev in živil se upoštevajo v 

višini, določeni v finančnem načrtu vrtca in preračunajo na otroka tako, da se delijo s skupnim 

normativnim številom otrok za vse oddelke vrtca.  

 

Dokončno višino plačila staršev določi lokalna skupnost na podlagi lestvice (tabela 22), ki 

starše razvršča v dohodkovne razrede, upoštevaje dohodek na družinskega člana v primerjavi 

s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine. 

Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so plačila 

oproščeni. To velja tudi za zasebne vrtce, ki jim pripadajo javna sredstva na podlagi 34. člena 

Zakona o vrtcu (Zakon o vrtcu, 2005). 

 

          Tabela 22: Meja dohodkov za ugotavljanje višine plačila vrtca 
Dohodkovni 

razred 

Povprečni mesečni dohodek na osebo v 

% od neto povprečne plače 

Plačilo staršev v odstotku 

od cene programa 

1 do 18 % 0 

2 nad 18 % do 30 % 10 % 

3 nad 30 % do 36 % 20 % 

4 nad 36 % do 42 % 30 % 

5 nad 42 % do 53 % 35 % 

6 nad 53 % do 64 % 43 % 

7 nad 64 % do 82 % 53 % 

8 nad 82 % do 99 % 66 % 

9 nad 99 % 77 % 

          Vir: ZUPJS, 2010 

 

V letu 2012 je prišlo do spremembe 4. odstavka 32. člena Zakona o vrtcih: »Če je v vrtec 

vključen več kot en otrok iz družine, starši za starejše otroke plačujejo za en razred nižjo 

ceno.« 

Ta odstavek se po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list št. 40/2012), v 78. členu 

spremni in se glasi: »Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja 

uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več 

otrok, plačajo za mlajšega otroka 30% plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot 
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znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. 

Sredstva v višini razlike do znižanega plačila vrtca, se vrtcem zagotavljajo iz 

državnega proračuna.« 

 

Pomembno je, da je zagotovljena dostopnost do kakovostnih in zdravih izbir za vse 

otoke, tudi tistim, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati prehrane v celoti (Bajt in 

sod., 2009). 

  

Tabela 23: Zadovoljstvo staršev s ceno vrtčevske prehrane 
Izbrani vrtec 

Vrtec 

Medvode 

Waldorfski vrtec 

Mavrica 

Vrtec 

Črnuče 

Vrtec 

Mojca 

SKUPAJ 

Zadovoljstvo staršev s ceno 

vrtčevske prehrane  

n % n % n % n % n % 

DA 30 75,0 13 92,9 19 100 33 89,2 95 86,4 

NE 10 25,0 1 7,1 0 0,0 4 10,8 15 13,6 

SKUPAJ 40 100 14 100 19 100 37 100 110 100 

 

 

Tabela 24: Mesečni izdatek za prehrano otroka v družini 
Izbrani vrtec 

Vrtec 

Medvode 

Waldorfski vrtec 

Mavrica 

Vrtec 

Črnuče 

Vrtec 

Mojca 

SKUPAJ 

 

 

Mesečni izdatek staršev za 

prehrano otroka n % n % n % n % n % 

0 – 50 EUR 0 0,0 0 0,0 2 10,5 0 0,0 2 1,8 

50 – 100 EUR 17 42,5 5 35,7 4 21,1 15 40,5 41 37,3 

100 – 250 EUR 22 55,0 8 57,1 9 47,4 19 51,4 58 52,7 

Več kot 250 EUR 1 2,5 1 7,1 4 21,1 3 8,1 9 8,2 

SKUPAJ 40 100 14 100 19 100 37 100 110 100 

 
Ekonomska cena programa Vrtca Črnuče in Vrtca Mojca znaša 346,00 eurov mesečno, od 

tega 38,85 eura predstavljajo stroški živil. V Vrtcu Medvode je ekonomska cena programa 

312,33 eura mesečno, stroški živil znašajo 37,80 eura. V Waldorfskem vrtcu Mavrica, ki 

spada med zasebne vrtce cena programa znaša 435,00 eura, starši za stroške prehrane 

odštejejo 63,00 eurov mesečno.Večina staršev (tabela 23) je s ceno prehrane v vrtcu 

zadovoljna. Dobra polovica staršev (tabela 24) mesečno porabi za prehrano otroka med 100 – 

250 euri, kar predstavlja 10,1% - 25,3% povprečne mesečne plače v letu 2013 izračunane za 

trimesečje od junija do septembra, ki je znašala 987,90 eura (SAOP, 2013). 39,1% staršev 
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porabi do vključno 50 eurov mesečno, preostali delež stašev pa več kot 250 eur za prehrano 

otroka mesečno. Iz podatkov lahko razberemo, da starši za prehrano otroka v vrtcu potrošijo 

manj denarja kot za  prehrano otroka doma., kjub temu, da otroci doma pojedo manjše število 

obrokov kot v vrtcu. 

 

3.6.4 UPOŠTEVANJE ŽELJA STARŠEV IN OTROK V NAČRTOVANJU 

PREHRANSKE OSKRBE VRTCA, VKLJUČENOST STARŠEV V 

PREHRANSKO OSKRBO VRTCA 

 

HIPOTEZA: Starši menijo, da so njihove želje in želje njihovih otrok premalo 

upoštevanje v načrtovanje prehrane v vrtcu. 

Rezultati ankete kažejo, da 74,5% staršev (tabela 25) meni, da so njihove in otrokove želje v 

načrtovanju prehrane s strani vrtca dovolj upoštevane. 

Razlike niso bile statistično pomembne, kar nam pove izračun χ2 – preizkusa (χ2 = 3,487,  

g = 3, P = 0,322). 

Hipotezo lahko zavržemo. 

 

Tabela 25: Upoštevanje želja otrok in staršev v načrtovanju prehranske oskrbe v vrtcu 
Izbrani vrtec 

Vrtec 

Medvode 

Waldorfski 

vrtec Mavrica 

Vrtec 

Črnuče 

Vrtec 

Mojca 

SKUPAJ 

Ali so želje otrok in staršev v 

načrtovanju prehrane v vrtcu 

dovolj upoštevane? 

n % n % n % n % n % 

DA 28 70,0 12 85,7 12 63,2 30 81,1 82 74,5 

NE 12 30,0 2 14,3 7 36,8 7 18,9 28 25,5 

SKUPAJ 40 100 14 100 19 100 37 100 110 100 

 

Rezultati (tabela 26) presenetljivo kažejo, da se le 17,3% staršev ne vključuje v prehransko 

oskrbo njihovega otroka v vrtcu. Starši se najpogosteje vključijo v prehransko oskrbo tako, da 

redno spremljajo jedilnike in vprašajo vzgojiteljico, koliko je otrok pojedel (30,0% staršev). 

Zelo malo staršev (2,7%) predlaga kakšno novost in spremembo v jedilniku. Takšen rezultat 

ni presenetljiv glede na to, da je večina staršev zadovoljna s prehransko oskrbo njihovega 

otroka v vrtcu (tabela 17). 

 



Škedelj, V. (2014), Prehranska oskrba predšolskih otrok. Diplomsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

 
 

 
55 

 

Tabela 26: Vključenost staršev v prehransko oskrbo otrok v vrtcu 
Izbrani vrtec 

Vrtec 

Medvode 

Waldorfski 

vrtec Mavrica 

Vrtec 

Črnuče 

Vrtec 

Mojca 

SKUPAJ 

 

Vključenost staršev v vrtčevsko 

prehransko oskrbo otrok 

n % n % n % n % n % 

Se ne vključujem 5 12,5 3 21,4 2 10,5 9 24,3 19 17,3 

Vprašam vzgojiteljico, kaj so 

imeli tisti dan na jedilniku in 

koliko je otrok pojedel 

2 5,0 2 14,3 0 0,0 0 0,0 4 3,6 

Preberem jedilnik in vprašam 

otroka, kaj so jedli in koliko je 

pojedel ter če mu je bila hrana 

všeč 

8 20,0 0 0,0 1 5,3 3 8,1 12 10,9 

Preberem jedilnik 7 17,5 4 28,6 7 36,8 7 18,9 25 22,7 

Vprašam otroka kaj so jedli, 

koliko je pojedel in če mu je bila 

hrana všeč 

1 2,5 1 7,1 0 0,0 0 0,0 2 1,8 

Preberem jedilnik, vprašam 

otroka in vzgojiteljico, kaj so 

jedli, koliko je pojedel  

1 2,5 0 0,0 0 0,0 2 5,4 3 2,7 

Preberem jedilnik in vprašam 

vzgojiteljico, koliko je otrok 

pojedel 

11 27,5 4 28,6 5 26,3 13 35,1 33 30,0 

Preberem jedilnik, vprašam 

vzgojiteljico kaj so jedli in 

koliko je otrok pojedel ter 

včasih predlagam, kakšno 

spremembo  in novost v 

jedilniku 

4 10,0 0 0,0 2 10,5 3 8,1 9 8,2 

Predlagam spremembo in 

novost v jedilniku 

1 2,5 0 0,0 2 10,5 0 0,0 3 2,7 

SKUPAJ 40 100 14 100 19 100 37 100 110 100 
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3.6.5 PREHRANSKA OSKRBA PREDŠOLSKEGA OTROKA V KROGU 

DRUŽINE, VKLJUČENOST OTROK V DOMAČO PREHRANSKO 

OSKRBO  

 

HIPOTEZA: Starši izbirajo zdrava, sveža, okusna in cenovno dostopna živila za svojega 

otroka. 

Skoraj polovica staršev (tabela 27) izbira sveža in okusna živila, ki nudijo otroku zdrav in 

hranljiv obrok. Le petina anketiranih staršev je pri izboru živil poleg svežine in okusnosti kot 

kriterij za izbor živila izbrala tudi cenovno dostopnost živila. Rezultati kažejo, da dajejo starši 

prednost zdravim in svežim kot živilom, ki jih otrok z veseljem poje, čeprav ta niso vedno 

zdrava.  

Razlike niso bile statistično pomembne, kar nam pove izračun χ2 – preizkusa (χ2 = 3,473,  

g = 3, P = 0,324). 

Hipotezo lahko zavržemo. 

 
Tabela 27: Izbor živil za domačo prehransko oskrbo otroka 

Izbrani vrtec 

Vrtec 

Medvode 

Waldorfski vrtec 

Mavrica 

Vrtec 

Črnuče 

Vrtec 

Mojca 

SKUPAJ 

 

 

Izbor živil 

n % n % n % n % n % 

Izbiram živila, ki so sveža in 

poznam njihovo poreklo 

9 22,5 5 35,7 2 10,5 7 18,9 23 20,9 

Izbiram sveža in okusna živila, ki 

nudijo otroku zdrav in hranljiv 

obrok 

19 47,5 7 50,0 12 63,2 15 40,5 53 48,2 

Izbiram živila, ki jih ima otrok 

rad, čeprav ta niso vedno zdrava 

3 7,5 0 0,0 2 10,5 7 18,9 12 10,9 

Izbiram sveža, okusna in 

cenovno dostopna živila 

9 22,5 2 14,3 3 15,8 8 21,6 22 20,0 

SKUPAJ 40 100 14 100 19 100 37 100 110 100 
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HIPOTEZA: Večina predšolskih otrok po prihodu iz vrtca zaužijejo dva obroka. 

Rezultati kažejo (tabela 28), da otroci po prihodu iz vrtca zaužijejo še dva obroka. 

Najpogostejša živila, ki so vključena v ta dva obroka so sadje, zelenjava, mlečni izdelki in 

meso (tabela 29). Večina otrok torej zaužije tri obroke v vrtcu in dva obroka doma. 

Otroci v povprečju  zaužijejo štiri do pet obrokov dnevno. To je v skladu s smernicami 

zdravega prehranjevanja, ki priporočajo pet obrokov dnevno v jedilniku predšolskega otroka.  

 

Razlike so bile statistično pomembne, kar nam pove izračun χ2 – preizkusa (χ2 = 18,707,  

g = 9, P = 0,028). 

Hipotezo lahko potrdimo. 

 
Tabela 28: Število obrokov, ki jih otroci zaužijejo po prihodu iz vrtca domov 

Izbrani vrtec 

Vrtec Medvode Waldorfski vrtec Mavrica Vrtec Črnuče Vrtec Mojca SKUPAJ 

 

 

Število obrokov n % n % n % n % n % 

1 0 0,0 0 0,0 1 5,3 1 2,7 2 1,8 

1 – 2 9 22,5 8 57,1 2 10,5 19 51,4 38 34,5 

2 20 50,0 5 35,7 12 63,2 12 32,4 49 44,5 

2 – 3 11 27,5 1 7,1 4 21,1 5 13,5 21 19,1 

SKUPAJ 40 100 14 100 19 100 37 100 110 100 

 

Starši najpogosteje svojim otrokom ponudijo sadje (70,9%), zelenjavo (50,0%), mlečne 

izdelke (50,0%) in meso (43,6 %). Najpogosteje otrokom ponujena ogljikohidratna živila so 

kruh, krompir in testenine (tabela 29). Iz skupine beljakovinskih živil je najpogosteje otrokom 

ponujeno meso in mlečni izdelki. Zelo majhen je delež staršev, ki vključujejo v obroke otrok 

ribe, jajca in stročnice. Zadovoljiv je podatek, da 70,9% staršev redno v obroke vključuje 

sadje in 50,0% staršev zelenjavo. Pri slabi tretjini staršev so se med ponujenimi živili pojavila 

takšna, ki vsebujejo velik delež maščob in sladkorja. Očitno razliko je moč zaznati v 

ponujenih živilih staršev waldorfskega vrtca. Waldorfski vrtec se od javnih vrtcev razlikuje po 

samem pristopu vzgoje otrok in v prehrani, ki je brezmesna in v večjem deležu ekološko 

pridelana. Na jedilnikih so predvsem jedi, ki dajejo otroškemu organizmu dovolj vitaminov in 

hranilnih snovi. Pripravljene so tako, da ohranjajo hranilno vrednost pridelkov – to so 

predvsem polnovredna žita, neglazirani riž, sveža zelenjava in sadje. Zelo pomebno je tudi, na 

kakšen način so bili ti pridelki gojeni, zato se pri pripravah jedi uporabljajo biodinamični ali 

vsaj biološko pridelani proizvodi. Mesne beljakovine otroci zaužijejo predvsem z mlečnimi 
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izdelki in ribami, rdečega mesa pa ne pripravljajo v skoraj nobeni waldorfski šoli ali vrtcu in 

sicer predvsem iz dveh razlogov. Meso živali, ki bi bile zdravo gojene in jim v prehrano ne bi 

dodajali raznih dodatkov za hitro rast, je zelo težko dobiti. Drugi razlog pa je v tem, da otrok 

praviloma že doma dobi za svoj razvoj potrebno količino mesnih izdelkov (Sodelavci 

Waldorfskešole Maribor). Iz rezultatov je razvidno, da starši waldorfskega vrtca v prehrano 

svojih otrok vključujejo več ogljikohidratnih živil. Razlika je predvsem očitna pri 

vključevanju različnih žit in kosmičev v prehrano otrok (tabela 29). Zelo majhen v primerjavi 

z ostalimi starši je delež staršev, ki v prehrano otroka vključuje meso. Med najpogosteje 

vključena živila v prehrani otrok waldorfskega vrtca se pojavijo tudi tofu, seitanin stročnice, 

ki so poznani kot nadomestki mesa. Razlog za nabor izbor živil je najverjetneje v 

vegetarijanskem načinu prehranjevanja tako v družini kot v vrtcu. 

Tabela 29: Najpogosteje vključena živila v domačo prehransko oskrbo predšolskih otrok 
Izbrani vrtec 

Vrtec Medvode Waldorfski vrtec Mavrica Vrtec Črnuče Vrtec Mojca SKUPAJ 

 

Živila 

 n % n % n % n % n % 

krompir 13 32,5 0 0,0 8 42,1 9 24,3 30 27,3 

kruh 14 35,0 6 42,9 9 47,4 7 18,9 36 32,7 

testenine 9 22,5 3 21,4 8 42,1 12 32,4 32 29,1 

žita, kosmiči 5 12,5 6 42,9 4 21,1 5 13,5 20 18,2 

riž 5 12,5 1 7,1 4 21,1 7 18,9 17 15,5 

polenta, gres 3 7,5 2 14,3 4 21,1 7 18,9 16 14,5 

meso 19 47,5 2 14,3 9 47,4 18 48,6 48 43,6 

mesni izdelki 3 7,5 0 0,0 7 36,8 5 13,5 15 13,6 

mleko 6 15,0 2 14,3 7 36,8 5 13,5 20 18,2 

mlečni izdelki 20 50,0 5 35,7 11 57,9 19 51,4 55 50,0 

ribe 1 2,5 0 0,0 1 5,3 3 8,1 5 4,5 

jajca 1 2,5 1 7,1 5 26,3 5 13,5 12 10,9 

tofu 0 0,0 2 14,3 0 0,0 0 0,0 2 1,8 

seitan 0 0,0 2 14,3 0 0,0 0 0,0 2 1,8 

stročnice 0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0 1 0,9 

zelenjava 20 50,0 6 42,9 8 42,1 21 56,8 55 50,0 

sadje 29 72,5 8 57,1 13 68,4 28 75,7 78 70,9 

sladkor 12 30,0 4 28,6 7 36,8 10 27,0 33 30,0 

maščobe 11 27,5 4 28,6 8 42,1 9 24,3 32 29,1 
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HIPOTEZA: Večina otrok ne sodelujejo pri izboru živil za pripravo obrokov. 

V Vrtcu Črnuče dobrih 60% staršev vključuje otroke v izbor živil za pripravo obrokov. V 

Vrtcu Medvode polovica staršev otroke vključuje v izbor živil, polovica pa ne. V preostalih 

dveh vrtcih večina otrok ne sodeluje v izboru živil. Skupni rezultati pa kažejo, da večina 

staršev svojih otrok ne vključujejo v izbor živil, temveč jih izbirajo sami. Takšni rezultati niso 

vzpodbudni, saj starši, ki otroku ne omogočijo samostojno izbiro živil, zatirajo otrokovo željo 

po samostojnosti in avtonomnosti.  

 

Razlike niso bile statistično pomembne, kar nam pove izračun χ2 – preizkusa (χ2 = 6,013,  

g = 3, P = 0,111). 

Hipotezo lahko potrdimo. 

 

Tabela 30: Sodelovanje otrok pri izboru živil za pripravo obrokov 
Izbrani vrtec 

Vrtec 

Medvode 

Waldorfski vrtec 

Mavrica 

Vrtec 

Črnuče 

Vrtec 

Mojca 

SKUPAJ 

 

Sodelovanje otrok v 

izboru živil  

n % n % n % n % n % 

Otrok ne sodeluje v 

izboru živil  

20 50,0 11 78,6 7 36,8 21 56,8 59 53,6 

Živila izbiram skupaj z 

otrokom 

20 50,0 3 21,4 12 63,2 16 43,2 51 46,4 

SKUPAJ 40 100 14 100 19 100 37 100 110 100 

 

 

HIPOTEZA: Starši otroka občasno vključijo v pripravo obroka, če ta sam izrazi željo 

po sodelovanju. 

Slabih 60% staršev otroka občasno vključi v pripravo obroka, če otrok sam da pobudo za 

sodelovanje. 

Razlike niso bile statistično pomembne, kar nam pove izračun χ2 – preizkusa (χ2 =  2,846 

g = 6, P = 0,828). 

Hipotezo lahko potrdimo. 
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Tabela 31: Vključenost  otrok v prehransko oskrbo doma  
Izbrani vrtec 

Vrtec 

Medvode 

Waldorfski 

vrtec Mavrica 

Vrtec 

Črnuče 

Vrtec 

Mojca 

SKUPAJ 

 

 

Vključenost otrok v prehransko 

oskrbo doma n % n % n % n % n % 

Otrok velikokrat pomaga pri 

pripravi obrokov 

18 45,0 7 50,0 6 31,6 13 35,1 44 40,0 

Otrok včasih pomaga pri 

pripravi obroka, če sam izrazi 

željo 

21 52,5 7 50,0 13 68,4 23 62,2 64 58,2 

Otroka ne vključjem, ker bi za 

pripravo obroka potreboval več 

časa. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Otroka ne vključujem v pripravo 

obroka, ker ne pokaže 

zanimanja. 

1 2,5 0 0,0 0 0,0 1 2,7 2 1,8 

SKUPAJ 40 100 14 100 19 100 37 100 110 100 

 

Razveseljiv je podatek, da večina staršev vključuje otroka v pripravo obrokov. Pomemben je 

tudi podatek, da starši otroka ne silijo k pripravi obrokov, saj bi lahko na ta način pri otroku 

vzbudili odpor do priprave jedi in zanimanja za prehrano. Kot starš je pomembno, da se 

zavedamo, da otroci pri pripravi obrokov pridobijo preko nas pridobijo znanje o hrani in 

pripravi obrokov, spoznavajo fizikalne in kemične lastnosti hrane, razvijajo gibalne spretnosti, 

se učijo kulture prehranjevanja in komunikacije.  
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4 SKLEPI 

 

V študiji sem uporabila metodologijo, ki nam da le splošne podatke o povezanosti populacije 

staršev predšolskih otrok in prehranske oskrbe predšolskih otrok. Z vzorcem sem dobila le 

okvirne podatke, ki jih ni mogoče posplošiti na celotno populacijo staršev predšolskih otrok. 

 

Rezultate raziskave lahko povzamem z naslednjimi sklepi: 

 

- Večina staršev je s prehransko oskrbo otroka v vrtcu zadovoljna (zadovoljstvo je 

izrazilo 88,2% staršev), saj večina meni, da je prehrana v vrtcu  zdrava, uravnotežena 

in v skladu z energetskimi potrebami predšolskega otroka ter v prehranski oskrbi ne 

vidi pomanjkljivosti. Prav tako je večina staršev je potrdila, da so otroci s prehrano v 

vrtcu zadovoljni.   

 

- Dobra tretjina stršev opaža, da njihov otrok prihaja lačen domov. Kot najpogostejši 

razlog za takšno stanje so navedli izbirčnost otroka. 

 

- Dobra polovica staršev mesečno porabi 110 – 250 euri za prehrano svojega otroka, pri 

slabih 10% je ta vsota višja, pri ostalih pa nižja. Mesečni strošek prehrane otroka v 

vrtcu znaša 37,80 – 63,00 eura. Večina staršev je s tem zneskom zadovoljna. 

 

- Želje otrok in staršev so v načrtovanju prehranske oskrbe vrtca dobro upoštevane 

(74,5% staršev meni, da so njihove it otrokove želje dobro upoštevane). Presenetljiv je 

podatek, da dobrih 80% staršev redno spremlja prehransko oskrbo vrtca in se vanjo 

vključuje na različne načine. Večina staršev redno spremlja jedilnike in ješčost 

svojega otroka v vrtcu, zelo malo staršev predlaga spremembe in novosti v jedilniku.  

 

- Po prihodu iz vrtca večina otrok zaužije še dva obroka. ta dva obroka najpogosteje 

sestavljajo sadje, zelenjava, mlečni izdelki in/ali meso. Malo krat se na krožnikih otrok 

pojavljajo ribe, jajca in stročnice. 
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- Vključenost otrok v prehransko oskrbo doma je slaba, saj večina staršev v izbor in 

nakup živil otrok ne vključuje. V pripravo obrokov so otroci vključeni le občasno, ko 

sami izrazijo željo po sodelovanju. 
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6 PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

ANKETA ZA STARŠE 

 

Spoštovani starši! 

 

Najprej vas lepo pozdravljam, sem Veronika Bučan in končujem študij na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani, smer biologija-gospodinjstvo. 

 

V svoji diplomski nalogi z naslovom Prehranska oskrba predšolskih otrok želim spregovoriti 

o prehrani predšolskega otroka v vrtcu in doma. Zanima me prehranska oskrba vašega otroka 

doma, kaj vključuje in kako poteka. 

Izvedeti želim tudi, kakšno je vaše mnenje o prehranski oskrbi otroka v vrtcu in na kakšen 

način sami vključujete otroka v pripravo obrokov. 

Zato se na vas obračam s prošnjo, da odgovorite na vprašanja tako, da obkrožite en odgovor 

med možnimi odgovori ali napišete svoj odgovor sami. 

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 

                                                                                                          Veronika Bučan                                           

 

1. Kakšno prehrano za svojega otroka pričakujete v vrtcu? 

 

A) Zdravo, pestro in uravnoteženo prehrano, ki vključuje obroke sestavljene iz 

priporočenih kombinacij različnih vrst živil iz vseh skupin živil (ogljikovi hidrati, 

sadje in zelenjava, beljakovine, maščobe in sladkorji). 

 

B) Prehrano, ki vključuje okusne ter raznolike obroke, katere otrok z veseljem poje. 

 

C) Prehrano, ki upošteva želje, potrebe in prehrambene navade otrok ter vključuje 

obroke, ki so v skladu z priporočenimi energetskimi potrebami otroka. 
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2. Ali ste s prehransko oskrbo vašega otroka v vrtcu zadovoljni? 

 

a)  Da 

 

b)  Ne  

 

Zakaj? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Ali menite, da je prehrana vašega otoka v vrtcu zdrava in uravnotežena ter mu nudi 

dovolj energije? 

 

a) Da  

 

b) Ne  

 

4. Kaj pogrešate v prehranski oskrbi vašega otroka v vrtcu? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Ali je vaš otok zadovoljen s prehrano v vrtcu? 

 

a) Da 

 

b) Ne  
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6. Ali opažate, da vaš otrok pride domov lačen? 

 

a) Da 

 

Napišite vzrok (izbirčnost otroka, neokusna hrana, ...) : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b) Ne  

 

7. Ali menite, da je cena prehrane v vrtcu za vašega otroka primerna? 

 

a) Da  

 

b) Ne  

 

8. Koliko denarja mesečno porabite za prehrano svojega otroka ( skupaj vrtec in dom) ? 

 

a) 0-50 EUR 

 

b) 50-100 EUR 

 

c) 100-250 EUR 

 

d) Več kot 250 EUR 

 

9. Menite, da so želje otrok in staršev v načrtovanju prehrane v vrtcudovolj upoštevane? 

 

a) Da 

 

b) Ne 
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10. Na kakšen način se sami vključujete v prehransko oskrbo svojega otroka v vrtcu  

(preberem jedilnik, vprašam vzgojiteljico, koliko je otrok pojedel, predlagam kakšno 

spremembo oziroma novost v jedilniku, ...)? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11.  Čemu dajete poudarek pri izbiri živil za svojega otroka? 

 

a) da so živila sveža in poznam njihovo poreklo 

 

b) da so živila sveža, okusna ter nudijo otroku zdrav in hranljiv obrok 

 

c) da izbiram živila, ki jih ima otrok rad, čeprav  ta niso vedno zdrava 

 

d) da so živila zdrava, sveža, okusna in cenovno dostopna 

 

12. Koliko obrokov ponudite otroku, ko pride iz vrtca? 

 

a) 1 

 

b) 1-2 

 

c) 2 

 

d) 2-3 
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13. Katere jedi oziroma živila največkrat ponudite svojemu otroku? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

14. Živila za otroka izberete: 

 

a) Sami 

 

b) Skupaj z otrokom 

 

15. Ali otroka vključujete v njegovo prehransko oskrbo doma? 

 

a) Da, velikokrat pomaga pri pripravi obrokov. 

 

b) Včasih, ko sam izrazi željo, da bi rad pomagal. 

 

c) Ne, ker bi za pripravo obroka potrebovali več časa. 

 

d) Ne, ker otrok ne pokaže zanimanja. 

 

 


