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POVZETEK 

Dietna prehrana v vzgojno-izobraževalnih zavodih je sestavni del organiziranega sistema 

šolske prehrane, ki zahteva dodatna strokovna znanja, poleg tega pa je s strani vzgojno-

izobraževalnih zavodov treba posvečati več pozornosti prehrani, da ne prihaja do morebitnih 

zdravstvenih težav pri otrocih z alergijo na hrano ali drugimi obolenji, ki zahtevajo posebno 

prehransko obravnavo. 

 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšen je odnos vzgojiteljev do dietne prehrane 

otrok v vrtcu. Na podlagi tega sem z raziskavo želela ugotoviti, koliko otrok ima v izbranem 

vrtcu zagotovljeno dietno prehrano, kakšen je protokol zagotavljanja dietne prehrane v vrtcu, 

na kakšen način poteka medsebojno obveščanje strokovnih delavcev o otrokovi dietni 

prehrani in ali vzgojitelji poznajo osnovne ukrepe za ravnanje ob pojavu alergijske reakcije 

pri otroku. V raziskavi je sodelovalo 45 strokovnih delavcev, ki so zaposleni v vrtcu, 

vključenem v raziskavo. 

 

Na podlagi analize rezultatov je bilo ugotovljeno, da je v izbranem vrtcu od skupnega števila 

vseh otrok 4,6 % otrok, ki imajo zagotovljeno dietno prehrano. Strokovni delavci vrtca se 

dobro zavedajo pomena zagotavljanja dietne prehrane v vrtcu. Obenem pa v povezavi z 

zagotavljanjem dietne prehrane v vrtcu izpostavljajo težave, povezane s komunikacijo s 

kuharskim osebjem, ki na oddelek posreduje hrano, ki ne ustreza zahtevam diet. To pa od 

strokovnih delavcev zahteva, da dosledno pregledujejo ustreznost hrane, ki je namenjena 

posameznemu otroku. Prihaja tudi do težav v primeru združevanja skupin otrok, ker strokovni 

delavci niso ustrezno seznanjeni z dietami posameznih otrok. Raziskava je pokazala, da je za 

zagotavljanje ustrezne prehrane pomembna komunikacija med strokovnim osebjem vrtca in 

starši. Strokovni delavci poznajo osnovne ukrepe ob pojavu otrokove preobčutljivosti na 

hrano, slabo pa poznajo ukrepe ob pojavu anafilaktičnega šoka, ki ga lahko povzroči alergija 

na hrano. Glede na rezultate raziskave predlagam, da se v vrtcih vzpostavi ustrezen način 

komuniciranja med strokovnimi delavci, osebjem v kuhinji in starši. Pomembno je, da se 

strokovnim delavcem zagotavlja permanentno izobraževanje in ozaveščanje o pomenu 

zagotavljanja dietne prehrane, kar pomembno vpliva na zagotavljanje kakovostne in varne 

prehranske oskrbe otrok, ki potrebujejo dietno prehrano. 

 

Ključne besede: odnos, strokovni delavci, dietna prehrana, vrtec, alergija na hrano, ukrepi 
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SUMMARY 

Diet plan for persons with allergies and hypersensitivity in educational centres is an integral 

part of the regular school meals system that requires additional knowledge. Educational 

centres need to pay more attention to nutrition to prevent potential harm associated with 

healthcare of children, suffering from food allergy or other forms of diseases that demand 

special nutrition treatment. 

 

The purpose of this bachelor’s thesis is to find out more about the attitude of nursery school 

teachers to special dietary needs of the children in Slovenian kindergartens. I tried to 

determine how many children in the chosen kindergarten have a guaranteed special diet, what 

is the protocol of providing this special diet, how the employees pass on the information about 

a child’s diet and whether nursery school teachers are familiar with basic precautions in case 

of allergic reaction. 45 professional workers from the chosen kindergarten took part in this 

research. 

 

Based on the analysis of the results it was determined that 4,6% of children at the chosen 

kindergarten have an ensured special diet. Professionals at the kindergarten are aware of the 

significance of ensuring special diets to children at the kindergarten, but also highlight 

communication difficulties with kitchen workers that forwards the food, which does not meet 

requirements, to the department. For this reason, consistency at meals review is demanded 

from nursery school teachers. Another difficulty that is to expose is a problem in case of 

merging groups of children, because nursery school teachers are not adequately informed 

about the diet of each child. The research has shown that communication between 

kindergarten personnel and children’s parents is of vital importance for ensuring adequate 

diets. Professional workers at the kindergarten are familiar with the basic precautions in case 

of child’s hypersensitivity but are less acquainted with precautions to be taken in case of 

anaphylactic shock that may be caused by food allergy. According to the results of the 

research, I suggest establishing a system for efficient communication between nursery school 

teachers, kitchen workers and children’s parents. Ensuring constant education and raising 

awareness about the significance of ensuring special diets has an important influence on 

enabling quality and safe nutrition for children that need special diets. 

 

Key words: relationship, professionals, special diets, kindergarten, food allergy, precautions





 

vii 

KAZALO VSEBINE 

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

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

2.1 PREOBČUTLJIVOST NA HRANO ................................................................................ 2 

2.1.1 Vrste preobčutljivosti na hrano ................................................................................. 3 

2.2 TIPI ALERGIJ GLEDE NA ODZIV ORGANIZMA PO STIKU Z ALERGENOM ...... 7 

2.2.1 Alergija tipa I ............................................................................................................. 7 

2.2.2 Alergija tipa II ........................................................................................................... 7 

2.2.3 Alergija tipa III .......................................................................................................... 8 

2.2.4 Alergija tipa IV .......................................................................................................... 8 

2.3 UKREPI OB NUJNIH STANJIH IN NENADNO NASTALIH BOLEZENSKIH 

ZNAKIH V VRTCU .................................................................................................................... 9 

2.3.1 Ukrepi ob alergijah .................................................................................................... 9 

2.3.2 Anafilaktični šok ..................................................................................................... 10 

2.3.3 Znaki in ukrepi ob pojavu anafilaktičnega šoka ...................................................... 10 

2.4 DIETNA PREHRANA OTROK Z ALERGIJO NA HRANO ....................................... 11 

2.4.1 Zagotavljanje dietne prehrane otrokom v vrtcu ....................................................... 12 

2.4.2 Primer zagotavljanja dietne prehrane v vrtcu .......................................................... 13 

2.4.3 Težave pri zagotavljanju dietne prehrane otrokom v vrtcu ..................................... 14 

3 EMPIRIČNI DEL ................................................................................................................... 16 

3.1 Namen in cilj raziskave ................................................................................................... 16 

3.2 Raziskovalna vprašanja ................................................................................................... 16 

3.3 Raziskovalna metoda dela............................................................................................... 16 

3.4 Opis vzorca ..................................................................................................................... 17 

3.5 Opis inštrumenta ............................................................................................................. 20 

3.6 Postopki zbiranja in obdelave podatkov ......................................................................... 20 

4 REZULTATI .......................................................................................................................... 22 

4.1 Skupno število otrok v vrtcu in število otrok, ki imajo zagotovljeno dietno prehrano 

v izbranem vrtcu ........................................................................................................................ 22 

4.2 Zagotavljanje dietne prehrane ......................................................................................... 25 

4.3 Medsebojno obveščanje strokovnih delavcev vrtca o dietni prehrani otrok v vrtcu....... 28 

4.4 Odnos vzgojiteljev do zagotavljanja dietne prehrane v vrtcu ......................................... 29 

4.5 Usposobljenost vzgojiteljev za prehransko oskrbo otrok, ki so preobčutljivi na hrano . 32 

4.6 Težave vzgojiteljic pri zagotavljanju dietne prehrane v vrtcu ........................................ 40 





 

ix 

5 RAZPRAVA .......................................................................................................................... 42 

6 ZAKLJUČEK ......................................................................................................................... 45 

7 VIRI ........................................................................................................................................ 46 

8 PRILOGE ............................................................................................................................... 48 

Priloga 1: Anketni vprašalnik .................................................................................................... 48 

Priloga 2: Seznam posameznih vrst alergij (na podlagi seznama vrtec organizira dietno 

prehrano) .................................................................................................................................... 55 

 

  





 

xi 

Kazalo grafov 

Graf 1: Število oseb, vključenih v raziskavo, glede na delovno mesto ..................................... 17 

Graf 2: Delovna doba zaposlenih, vključenih v raziskavo, glede na delovno mesto ............... 18 

Graf 3: Stopnja izobrazbe zaposlenih glede na delovno mesto ................................................ 19 

  





 

xiii 

Kazalo preglednic  

Preglednica 1: Simptomi različnih vrst preobčutljivosti (prirejeno po Nase in Nase, 2017) .... 3 

Preglednica 2: Število vključenih oddelkov po starostnih obdobjih ........................................ 22 

Preglednica 3: Otroci, vključeni v raziskavo, glede na oddelke .............................................. 22 

Preglednica 4: Število otrok, ki ima zagotovljeno dietno prehrano ......................................... 23 

Preglednica 5: Vrste alergij v vrtcu, vključenem v raziskavo, ter število posameznih alergij . 24 

Preglednica 6: Načini zagotavljanja dietne prehrane ............................................................. 25 

Preglednica 7: Podaljševanje pravice do organizirane dietne prehrane ................................. 27 

Preglednica 8: Obveščanje staršev v primeru spremembe diete .............................................. 27 

Preglednica 9: Načini medsebojnega obveščanja strokovnih delavcev o dietni prehrani otrok 

v vrtcu (f – število odgovorov) .................................................................................................. 28 

Preglednica 10: Pomembnost ukrepov za zagotavljanje ustrezne dietne prehrane ................. 30 

Preglednica 11: Prisotnost vzgojiteljev ob alergijski reakciji na hrano pri otroku ................. 32 

Preglednica 12: Poznavanje ukrepov ob pojavu srbečih kožnih izpuščajev (koprivnica) pri 

otroku, ki nima zagotovljene dietne prehrane .......................................................................... 33 

Preglednica 13: Poznavanje ukrepov v primeru, da bi otrok po zaužitju hrane postal hripav, 

kašljal in se dušil ...................................................................................................................... 34 

Preglednica 14: Poznavanje ukrepov v primeru, da otrok z zagotovljeno dietno prehrano 

doživi anafilaktični šok ............................................................................................................. 35 

Preglednica 15: Odgovori na vprašanje: »Ali je potrebno za otroka s celiakijo uporabiti drug 

pribor pri razdeljevanju hrane, če delimo hrano z glutenom?« ............................................... 36 

Preglednica 16: Odgovor na vprašanje: »Ali lahko otrok s celiakijo uživa sirne namaze, 

mlečne napitke, salame, hrenovke, bombone, čokolade in paštete, ki vsebujejo različne 

zgoščevalce, emulgatorje ali stabilizatorje?«. ......................................................................... 37 

Preglednica 17: Otrok z alergijo na arašide ............................................................................ 38 

Preglednica 18: Poznavanje ukrepov v primeru, da otrok z alergijo na mleko, zaužije sladico, 

ki vsebuje sledove mleka ........................................................................................................... 39 

Preglednica 19: Težave vzgojiteljic pri zagotavljanju dietne prehrane otrok v vrtcu ............. 40 

Preglednica 20: Seznam posameznih vrst alergij .................................................................... 55 





Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Marn Darja; diplomsko delo 

1 

1 UVOD 

Potreba po dietni prehrani v vrtcih je velika, saj sem tako v času prakse kot tudi sedaj, ko 

delam v vrtcu, opazila, da se skoraj v vsakem oddelku pojavi vsaj en otrok, ki zaradi alergije 

na določeno živilo potrebuje dietno prehrano. Tudi Accetto (2010) ugotavlja, da je alergija na 

hrano najpogostejša pri otrocih, kritično obdobje za razvoj alergije pa je zgodnje otroštvo, 

obenem je najvišja incidenca v prvem letu starosti.  

Vrtec oziroma šole so pomemben dejavnik pri zagotavljanju zdravljenja otrok z alergijami na 

hrano. Vzgojno-izobraževalni zavodi nimajo predpisanih enotnih navodil kako ravnati z 

bolnim otrokom. Slednje je navadno prepuščeno odločitvam in strategijam vodstev in 

strokovnjakom v vzgojno-izobraževalnih zavodih, predvsem pa dobremu sodelovanju in 

medsebojni komunikaciji s starši oziroma s skrbniki bolnih otrok (Poličnik, 2014). 

V diplomski nalogi sem skušala raziskati, kolikšno je dejansko število otrok z alergijami v 

nekem vrtcu. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga razdelila med strokovne delavce, 

sem v vrtcu, v katerem trenutno delam, opravila raziskavo. Z nekaterimi strokovnimi delavci 

sem opravila tudi neformalni intervju na temo diet v vrtcu in prišla do poglobljenih 

odgovorov. Od vodje prehrane vrtca sem pridobila seznam posameznih diet. Zanimalo me je, 

na kakšen način se v tem vrtcu otroku zagotovi dietna prehrana. Problem na to tematiko sem 

zaznala tudi v primeru združevanja skupin v času počitnic, ko skupino otrok prevzame 

vzgojiteljica, ki teh otrok ne pozna in posledično tudi nima podatkov o tem, kateri otrok ima 

zagotovljeno dieto in kateri ne. Zato sem želela izvedeti, kako se strokovni delavci vrtca, 

soočajo s tem problemom. Glede na to, da lahko otrok ob zaužitju zanj alergenega živila 

doživi lažjo ali pa celo hujšo alergijsko reakcijo na hrano, se mi je zdelo smiselno preveriti 

tudi, kako dobro so strokovni delavci usposobljeni v tem primeru. Obenem pa sem želela 

izvedeti, kakšen odnos imajo strokovni delavci vrtca do zagotavljanja dietne prehrane v vrtcu, 

saj sem opazila, da se strokovni delavci različno zavedajo resnosti te teme. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem 

predstavila, kaj je to preobčutljivost na hrano, kako ukrepati ob nujnih in nenadno nastalih 

bolezenskih znakih ter kako se zagotavlja dietna prehrana otrokom v vrtcih. V empiričnem 

delu pa sem predstavila rezultate raziskave, ki sem jo izvedla v izbranem vrtcu na temo dietne 

prehrane.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 
2.1 PREOBČUTLJIVOST NA HRANO 
 

Alergije so zelo pogoste sodobne bolezni, saj za njimi oboleva že vsaj 30 % prebivalcev 

razvitih držav. Na to vplivajo različni dejavniki sodobnega življenjskega standarda in dela. 

Industrijska proizvodnja uvaja vedno nove tehnologije in izdelke. Pridelava hrane poteka po 

drugačnih postopkih kot v preteklosti. Spremembe nastajajo v našem naravnem okolju, tako v 

zemlji kot v ozračju, dodaten dejavnik v načinu odzivanja organizma pa so tudi nenehne 

psihične in fizične obremenitve (Mušič, 2006). Poleg dejavnikov iz okolja, kot so izpušni 

plini, škodljive snovi iz zraka (lebdeči prah in sajasti delci), ki pripomorejo k nastanku alergij, 

pa je velik dejavnik za nastanek alergije tudi dednost. Zasnova za alergijo je v veliki meri 

podedovana, kar pomeni, da imajo starši z alergijo pogosto tudi alergične otroke. Tveganje, da 

bo novorojenček v življenju razvil alergijo, narašča s številom njegovih družinskih članov, 

obolelih za alergijo. Če noben sorodnik nima alergije, je tveganje, da otrok zboli za alergijo, 

5–15 %. Če ima eden od staršev ali eden od bratov ali sester alergijo, se verjetnost poviša na 

20 do 40 %, če sta prizadeta oba starša, pa celo do 60 % (Schmelz, 1999). 

 

V Sloveniji do leta 2010 ni bila izvedena resna epidemiološka študija, ki bi pokazala, kakšna 

je razširjenost prehranskih alergij pri nas. Ocenjuje se, da je alergičnih na hrano med 2 % in 

10 % ljudi razvitega sveta. Epidemiološki podatki se precej razlikujejo glede na starost 

preiskovane populacije, geografsko področje in lokalne prehranjevalne navade. Alergija na 

hrano je pogostejša pri otrocih, kritično obdobje za razvoj alergije je zgodnje otroštvo, pri 

čemer je najvišja incidenca v prvem letu starosti (Accetto, 2010). 

Poličnik (2014) je v raziskavi, ki je vključevala 119.389 vrtčevskih in osnovnošolskih otrok, 

ugotovil, da je med to 48,8% populacijo otrok, kar 2,89 % populacije otrok z alergijo oziroma 

preobčutljivostno reakcijo na hrano. Najvišji delež alergij je bil prisoten pri predšolskih 

otrocih, nekaj manj pa pri šolskih otrocih in mladostnikih. Glavni vzrok alergij oziroma 

preobčutljivostnih reakcij na hrano pri otrocih so bili kravje mleko, jajca, arašidi, oreški, 

svinjsko meso, konzervansi, umetna barvila, citrusi, jagode, žita, soja in ribe. 

 

Alergija na hrano z imunoglobulinom E protitelesi po navadi ne traja celo življenje; daljši čas 

traja alergija na močne alergene, le krajši čas pa na šibke alergene. Čim dlje se izogibamo 
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alergenemu živilu, tem večja je verjetnost, da bo ta alergija minila. Alergija na hrano tako v 

75 % preneha že v dobi dojenčka, vendar alergija na jajca pri otroku napoveduje večjo 

verjetnost alergijskih bolezni tudi v odrasli dobi. Izjeme med živili so arašidi, lešniki, orehi in 

morski sadeži, na katere alergija po navadi ostane vse življenje (Klemenc-Ketiš in Tušek-

Bunc, 2009). Wayne, Qian, in Karen (2013) ugotavljajo, da alergijo na hrano otroci običajno 

prerastejo okrog četrtega ali petega leta starosti. Z odraščanjem namreč bolezenski znaki 

pogosto izginejo ali pa se vsaj ublažijo. Za otroke so najpogostejši alergeni mleko, jajca, 

arašidi, morske ribe ter sadje. Za odrasle pa so pogosti alergeni arašidi, orehi, lešniki, morske 

ribe in sadje (Mušič, 2006). 

  

2.1.1 Vrste preobčutljivosti na hrano 

Beseda »alergija« izvira iz grščine, njen prvotni pomen je »reagirati drugače«, danes pa se 

uporablja predvsem v smislu preobčutljivega odzivanja. Alergija je pravzaprav 

preobčutljivostna reakcija telesa zaradi pomanjkljivega imunskega sistema. Telo se 

preobčutljivo odzove na sicer nenevarne snovi, ki pri zdravih ljudeh ne bi povzročile težav 

(Schmelz, 1999). Prehransko preobčutljivost delimo na alergijsko in nealergijsko ali 

psevdoalergijo ali intoleranco ali neprenašanje (Košnik, Zidarn in Marčun, 2012). V spodnji 

preglednici so zbrani in prikazani tipični simptomi organizma glede na vrsto preobčutljivosti, 

ki se lahko pojavijo pri osebi po zaužitju alergena. 

Preglednica 1: Simptomi različnih vrst preobčutljivosti (prirejeno po Nase in Nase, 2017) 

Vrsta preobčutljivosti Simptomi 

Alergija na hrano (alergijska preobčutljivost) V prebavilih se izraža s slabostjo, bruhanjem, 

drisko in bolečinami v trebuhu. 

Na dihalih se lahko pojavijo astmatične težave, na 

koži nevrodermitis, srbenje ali koprivnica, na 

sluznici pa otekline v predelu ust. V skrajnem 

primeru pa tudi anafilaktični šok. 

Fruktozna in laktozna intoleranca (nealergijska 

preobčutljivost) 

Bolečine v trebuhu, napenjanje, občutek 

napihnjenosti, driska. 

Glutenska intoleranca (nealergijska 

preobčutljivost) 

Bolečine v trebuhu. 

Celiakija ali glutenska enteropatija (nealergijska 

preobčutljivost) 

Motnje napredovanja, izguba teka, ponavljajoča 

se driska (le redko zaprtje), napihnjen trebuh, 

utrujenost in depresivnost, slabokrvnost zaradi 

pomanjkanja železa. 

 

V nadaljevanju je najprej predstavljena alergijska preobčutljivost, nato pa še nealergijska 

preobčutljivost oziroma prehranska intoleranca (v nadaljevanju je uporabljen samo izraz 

prehranska intoleranca). 
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2.1.1.1 Alergijska preobčutljivost 

Za alergijsko preobčutljivost je značilno, da ko alergen preko kože, sluznice dihal ali prebavil, 

izjemoma tudi prek krvi vstopi v telo, se pri osebi z alergijo aktivirajo celice, ki skrbijo za 

predstavitev alergena imunskemu sistemu. Zaradi tega se vzburijo posebni limfociti in 

začnejo proizvajati protitelesa imunoglobulina E, katerih naloga je odpor proti alergenu. 

Nastala protitelesa se delno pritrdijo na tkivne celice – bazofilce in mastocite, del pa jih s 

krvjo prosto kroži po telesu. Ko se naše telo znova sreča z istim alergenom, nastane v tkivih, v 

katerih čakajo protitelesa, burna reakcija, ob kateri se zelo hitro sproščajo velike količine 

histamina pa tudi drugih snovi, ki povzročajo alergijske težave. Te težave so lahko srbenje, 

pordelost, kihanje, solzenje, otekanje, driska, bruhanje, dušenje ter omotičnost (Mušič, 2006). 

Alergija na hrano je ponavljajoč negativen odziv na hrano, ki nastane zaradi odziva 

imunskega sistema na protein v hrani. V nasprotju z alergijsko preobčutljivostjo pa poznamo 

prehransko intoleranco, za katero je značilen ponavljajoč negativen odziv na hrano, ki ni 

neposredna posledica imunskega odziva (Wayne, Qian, Karen, 2013).  

 

2.1.1.2 Nealergijska preobčutljivost 

Pri nealergijski preobčutljivosti oziroma pri prehranski intoleranci gre za ponavljajoč se in 

škodljiv odziv na hrano, ki ni neposredna posledica imunskega sistema. Vendar pa je področje 

nealergijske preobčutljivosti še precej neraziskano. Znano je le, da na primer nezmožnost 

prebavljanja laktoze, fruktoze in saharoze povzroča pomanjkanje prebavnih encimov oziroma 

nesposobnost vsrkavanja sladkorjev, le malo oziroma nič pa ni znanega o vzrokih za 

neprenašanje drugih živil (Wayne, Qian, Karen, 2013).  

 

Laktozna intoleranca ali motnja v prebavi mlečnega sladkorja je stanje, ko posamezniku 

primanjkuje encima laktaza ali pa tega encima sploh nima. Encim laktaza, ki se nahaja na 

celicah sluznice črevesa, je nujno potreben za proces cepitve laktoze. Cela molekula laktoze 

namreč ne more prehajati iz črevesja v kri, zato se mora v tankem črevesu najprej razcepiti na 

enostavna sladkorja – glukozo in galaktozo. Ko otrok raste in se privaja na raznovrstno hrano, 

črevesne celice postopoma izločajo vedno manj laktaze. Upad aktivnosti laktaze je genetsko 

pogojen, zato nekatere odrasle osebe laktoze ne morejo več zadovoljivo prebavljati. Če taka 

oseba popije mleko ali zaužije laktozo iz kakšnega drugega vira, se le-ta v tankem črevesu ne 

razgradi in ne vsrka v telo. Tako z drugimi ostanki hrane potuje naprej skozi prebavila v 

debelo črevo, kjer jo presnovijo črevesne bakterije. Pri tem se tvorijo plini in kratkoverižne 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Marn Darja; diplomsko delo 

5 

maščobne kisline, ki pospešijo črevesno peristaltiko. Neprebavljena laktoza pa dodatno samo 

po sebi povzroča tudi povečano izločanje vode in elektrolitov v črevo. Ravno zaradi tega se že 

po 30 minutah do dve uri po zaužitju hrane, ki vsebuje laktozo, pri posameznikih z laktozno 

intoleranco pojavijo krči, slabost, napihnjenost, vetrovi in driska. Laktozna intoleranca ne 

predstavlja življenjsko nevarnega stanja, razen za dojenčke, če ostane nediagnosticirana. 

Hkrati pa tudi ne ogroža zdravja, zato je ukrepanje usmerjeno predvsem v preprečevanje ali 

lajšanje simptomov. Pozornost je potrebno nameniti temu, da ustrezno nadomestimo določene 

snovi (predvsem kalcija in vitaminov A, D in B12), ki jih drugače dobimo z mlekom in 

mlečnimi izdelki (Šmid, 2012). 

 

Fruktozna intoleranca je v zadnjem desetletju v porastu zaradi porasta uživanja pripravljenih 

sadnih sokov, ki vsebujejo fruktozo in sorbitol (Košnik, Zidarn in Marčun, 2012). Pri 

fruktozni intoleranci obstaja motnja transportnega sistema v črevesni sluznici, ki je pristojen 

za vsrkavanje fruktoze (sadnega sladkorja). Sladkor se zato ne absorbira v tankem črevesu, 

kot bi bilo prav, temveč šele v spodnjih delih črevesja, kjer ga znova razgrajujejo bakterije. V 

obeh primerih (laktozne in fruktozne intolerance) oseba lahko občuti bolečine v trebuhu, 

napenjanje, občutek napihnjenosti in/ali drisko (Nase in Nase, 2016). 

 

Glutenska intoleranca ni alergijska (kot alergija na žito) ali avtoimunska reakcija (kot 

celiakija). Zanjo je značilno, da jo z obstoječimi preiskavami ni mogoče opredeliti. Reakcija 

se lahko pojavi tudi 48 ur po zaužitju hrane z glutenom. Za diagnosticiranje je potrebno 

najprej izključiti celiakijo in alergijo. Če se z izločitvijo glutena iz prehrane pokaže 

izboljšanje, govorimo o glutenski intoleranci, katere vzroki za enkrat še niso jasni (Nase in 

Nase, 2016). 

Poseben primer je tudi celiakija ali glutenska enteropatija. V Sloveniji se celiakija pojavi pri 

enem od 550 živorojenih otrok. Bolezen se ne pojavlja samo v obdobju dojenčka ali v 

zgodnjem otroštvu, saj se lahko pojavi v kateremkoli obdobju človekovega življenja. 

Raziskave tudi kažejo, da zaradi zelo močne genetske nagnjenosti bolezen doleti dvakrat več 

žensk (70 %) kot moških. Nastanek celiakije povzroča beljakovina gluten, ki se nahaja v 

večini žitnih zrn ječmena, rži, pšenice in ovsa. Od tega je največji delež glutena v pšenici, 

najmanj pa v ovsu. Glutena ni v koruzi in rižu. Celiakija se izraža v različnih oblikah. Pri 

nekaterih osebah je prikrita in je zato nikoli ne odkrijemo. Prikrita je zato, ker osebe težave, ki 

jih doživljajo, sprejmejo kot del svojega normalnega življenja. Najhujše oblike pa se izrazijo 

že zelo hitro, in sicer že po prvem stiku z glutenom, to je že v prvem ali drugem letu starosti. 
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Za bolnike s celiakijo je značilno, da imajo lahko le eno težavo ali pa več le-teh naenkrat. 

Bolezen se pri dojenčkih kaže z znaki hudih prebavnih težav, ki se pojavljajo nekaj tednov po 

začetku uživanja žitaric. Pri otrocih je pogost zastoj v rasti. Sicer pa so simptomi naslednji: 

bolečine v trebuhu, napenjanje, otekanje in predvsem driska, ki je posledica zmanjšane 

absorpcije maščob. Beljakovine in maščobe se nezadostno prebavljajo in vsrkavajo ter se 

izločajo z blatom (malabsorpcija). Blato je močno zaudarjajoče, svetlo in penasto, v straniščni 

školjki plava na vodi in včasih vsebuje rumene maščobne kroglice. Bolezen spremlja izguba 

teka, utrujenost in hujšanje. Nasprotno pa je pri prikriti (subklinični) obliki kar 75 % bolnikov 

primerno ali celo čezmerno prehranjenih. Kadar je prizadeta sluznica zgornjega dela tankega 

črevesa, se bolezen lahko izraža s pomanjkanjem železa s posledično anemijo, brez drisk 

zaradi zmanjšanega vsrkavanja maščob. Pri odraslih je črevesna simptomatika pogosto 

izražena minimalno, običajno prevladujejo zunajčrevesni simptomi. Bolniki imajo občasne 

driske, ki se izmenjujejo z normalno stolico ali celo zaprtjem. Pojavlja se napihnjenost v 

trebuhu, ki lahko povzroča tudi bolečine. Pogosto ponavljajoče se afte in hipoplazija zobne 

sklenine sta lahko edina znaka bolezni pri odraslih. Pogoste so tudi bolečine v kosteh z znaki 

osteoporoze. Pomanjkanje vitamina D povzroči značilno prizadetost mišic, racavo hojo in 

težave pri vstajanju brez pomoči. Lahko se pojavijo krči in tetanija (stanje z dolgotrajnimi 

krči). Med nevrološkimi simptomi je pogosta prizadetost perifernih živcev, ki prizadene 

predvsem noge, pojavlja pa se tudi epilepsija. Psihične motnje se kažejo z depresijo. Ženske, 

ki imajo celiakijo, po navadi ne morejo zanositi, če pa že zanosijo, so pri njih splavi 

pogostejši kot v ostali populaciji. Celo po končanem zdravljenju se lahko zgodi, da ženska 

dalj časa ne more zanositi. Pri moškem lahko bolezen povzroči impotenco. Po uvedbi 

zdravljenja traja dve leti ali več, da zopet dobijo polno spolno moč. Veliko bolnikov tudi ne 

prenaša mleka in mlečnih izdelkov (laktozna intoleranca). Včasih se lahko pojavi še srbeča in 

mehurjasta koža na komolcih ter kolenih. Kakovost življenja bolnika s celiakijo se z 

brezglutensko prehrano občutno izboljša, vendar pa se mora bolnik diete držati celo življenje. 

Pogosti dietni prekrški se lahko pokažejo v obliki neprijetnih odzivov organizma, tudi 

malignih obolenj (Tušek-Bunc, 2014). 
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2.2 TIPI ALERGIJ GLEDE NA ODZIV ORGANIZMA PO STIKU Z 

ALERGENOM  
  

Večina, 80–90 %, alergij zadeva tako imenovani tip I, tip II ne igra v zvezi z živili nobene 

vloge, tip III in tip IV pa sta precej redka tipa alergij. Alergijske reakcije tipa I so sicer 

nevarne, vendar zaradi hitre reakcije večinoma ni težko ugotoviti vzroka. Treba je le 

pomisliti, kaj smo zaužili oziroma s kakšno snovjo smo prišli v stik (Rauch-Petz, 2002). 

 

2.2.1 Alergija tipa I 

Ta tip alergije lahko imenujemo tudi takojšnja alergija na hrano. Je tudi najpogostejša in 

prizadene približno od 2 do 5 % prebivalstva. Tako jo imenujemo zato, ker se odziv začne že 

od nekaj minut do nekaj ur po zaužitju škodljive hrane. V zelo redkih primerih je oseba sploh 

ne zaužije, saj za zelo hud odziv zadoščata že dotik ali vdihavanje njenih drobcenih delcev, ki 

sta lahko celo smrtna, čeprav je ta nevarnost resnično zelo majhna. 

Najpogostejši znaki takojšnjega alergijskega odziva so: 

- dihala: sopenje, kašelj, hripavost, težko dihanje, izcedek iz nosu in/ali srbenje nosu, 

kihanje; 

- koža: koprivnica, otekanje, srbenje, pordelost, izbruh ekcema; 

- prebavila: slabost, bruhanje, trebušni krči, driska. 

Resnost zgornjih znakov se spreminja glede na količino zaužite škodljive hrane in druge 

dejavnike, kot so na primer sočasna in predvsem slabo nadzorovana astma, zaužitje alergene 

hrane na prazen želodec, sočasna druga bolezen, izpostavljenost še kakšnemu drugemu 

alergenu in uživanje hrane ob telesni vadbi ali pitju alkohola. Najpogostejši sprožilci 

takojšnjega alergijskega odziva so: arašidi, drevesni oreščki (mandlji, brazilski, indijski in 

pekanovi oreščki, lešniki, oreščki makadamija, pistacija ter orehi), mleko, jajca, pšenica, soja, 

ribe, lupinarji in sezamova semena. Najhujši alergijski znak je anafilaksija, ki je lahko tudi 

smrtna, če takoj ne ukrepamo (Wayne, Qian, Karen, 2013). 

 

2.2.2 Alergija tipa II 

Ta reakcija je posledica na primer napačnega prenosa krvne skupine. Zato se imenuje tudi 

serumska bolezen. Povzroči jo nastanek protiteles imunoglobulin G. Le-ta se vežejo na tuje 

krvne celice in jih s tem uničujejo. Tako pride do množičnega in življenjsko nevarnega 

razpada krvnih celic (hemolize). Pri nastanku neželene reakcije na hrano ta oblika alergije ne 

igra nobene vloge (Rauch-Petz, 2002). 
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2.2.3 Alergija tipa III 

Povzročitelji alergije tipa III so pogosto zdravila ali snovi, katerim so izpostavljene določene 

poklicne skupine, ali pogosta vnetja z vedno istimi bakterijami. Povzročitelji so tako 

večinoma beljakovine v živilih (na primer moka pri peki) ali zdravila (penicilin). Preden 

bolnik zazna težave, lahko minejo dnevi in tedni. Ta oblika alergije pogosto prizadene 

poklicne skupine, na primer kmete, vinogradnike, peke, golobarje ali delavce v predelovalnici 

rib. Ta tip alergije je nevaren predvsem zato, ker lahko pride do odpovedi ledvic, vnetja 

sklepov ali žil, kar je vidno kot droben rdeč osip na koži (Rauch-Petz, 2002). 

 

2.2.4 Alergija tipa IV 

Ta tip alergije lahko imenujemo tudi zapoznela alergija na hrano oziroma pozna reakcija, saj 

prva vidna ali občutena alergija nastopi šele 24 do 72 ur po zaužitju antigena (Rauch-Petz, 

2002). Podobno kot pri vseh drugih vrstah alergije na hrano se tudi pri zapozneli alergiji 

celice imunskega sistema odzovejo na posebne proteine, ki smo jih zaužili. Odziv lahko 

povzročijo vsa živila, vendar so najpogostejši sprožilci alergeni v mleku, soji, pšenici, jajcih, 

govedini, koruzi, rižu, ribah, rakih, školjkah in oreščkih. Enako kot pri alergiji tipa I smo tudi 

pri alergiji tipa IV lahko preobčutljivi na eno živilo ali več. Razlika je v tem, da se odziv 

navadno pojavi samo v enem telesnem sistemu, in sicer v prebavilih. Ker se posledice 

razvijajo počasi, so navadno tudi kronične in jih pogosto ne povežemo z zaužitjem škodljive 

hrane. Glavni znaki pri starejših otrocih in odraslih so težko požiranje, trebušne bolečine, 

zagozditev hrane v požiralniku, bruhanje, zgaga in driska. Mlajši otroci imajo pogosto tudi 

znake gastroezofagealne refluksne bolezni (vračanje želodčne vsebine, predvsem kisline v 

požiralnik), drugi simptomi pa so še bruhanje, krvavo blato in zapoznela rast. Zapoznela 

alergija na hrano je veliko manj nevarna kot takojšnja, ker ni tveganja za anafilaktični šok 

(Wayne, Qian, Karen, 2013). 
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2.3 UKREPI OB NUJNIH STANJIH IN NENADNO NASTALIH 

BOLEZENSKIH ZNAKIH V VRTCU 
 

V dokumentu z naslovom: Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadnih 

bolezenskih znakih (Simon, 2012) so zapisana priporočila, kako je treba pravilno ukrepati ob 

nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih. Kljub temu morajo osebe, zaposlene v 

vrtcu, vedno upoštevati tudi lastno presojo v nastalih okoliščinah. Izvajajo naj le tiste ukrepe, 

za katere so usposobljene. V dokumentu so opredeljena tudi načela, kdaj klicati nujno 

medicinsko pomoč. Vendar to ne pomeni, da nam v tem primeru ni potrebno izvajati prve 

pomoči, saj je le-ta vedno na prvem mestu. Zapisano je tudi, da mora imeti oseba, ki je pri 

svojem delu v neposrednem stiku z otroki, opravljen tečaj za nudenje prve pomoči in 

oživljanja.   

Vsak vrtec (po presoji vsaka krajevno ločena enota vrtca) mora imeti svoj »Načrt vrtca za 

ukrepanje ob nujnih stanjih in zagotavljanje pogojev«, ki poleg veljavnih predpisov upošteva 

tudi načela »Priporočil za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih 

znakih«. V načrtu se opredelijo odgovornosti in zadolžitve posameznikov za ukrepanje ob 

nujnih stanjih in zagotavljanje pogojev za nemoteno ukrepanje, na primer priprava potrebnih 

seznamov imen in telefonskih številk, podatkov o zdravstvenih posebnostih otrok, 

organizacija usposabljanja osebja za nudenje prve pomoči, zagotavljanje opreme za prvo 

pomoč in zagotavljanje obrazcev za poročanje (Simon, 2012). 

 

2.3.1 Ukrepi ob alergijah 

V že prej omenjenem dokumentu je zapisano, da naj bo osebje seznanjeno s podatkom o 

alergiji posameznega otroka na pik žuželke, hrano itn. Podani so tudi simptomi in zanki blage 

ter hude alergične reakcije. Simptomi in znaki blage alergične reakcije so: rdeče, solzne, 

srbeče oči, srbenje v nosu, kihanje, izcedek iz nosu, večja oteklina in srbenje na mestu pika 

žuželke. Znaki hude alergične reakcije pa so: izpuščaj po telesu (koprivnica), oteklina jezika, 

ustnic, oči, težko dihanje, težko požiranje, bruhanje, driska, kratkotrajna zamaknjenost ali 

odsotnost, omotica, bledica, potna koža, zmedenost, motnja zavesti (Simon, 2012). 

Ne glede na to, kako hudi so simptomi ter znaki alergične reakcije, mora vzgojitelj otroku 

nuditi prvo pomoč. V primeru hude alergične reakcije  je njegova dolžnost – poleg nudenja 

prve pomoči – da otroku da zdravilo, vendar samo, če ima predhodno pisno privolitev in 

navodila staršev ali skrbnikov in zdravnika. Ob hudi alergični reakciji pokliče tudi nujno 
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medicinsko pomoč. Vsekakor pa mora biti pozoren in otroka opazovati, ker se reakcija lahko 

pojavi še 2 uri po piku žuželke ali zaužitju zanj alergenega živila (Simon, 2012). 

 

2.3.2 Anafilaktični šok 

Tudi ob najstrožjih izločevalnih dietah se lahko zgodi, da nenamerno zaužijemo alergeno 

živilo. Pri alergiji tipa IV se ne more razviti anafilaktični šok, pri alergiji tipa I pa je to seveda 

zmeraj mogoče. Zato moramo sami pri sebi narediti načrt za ukrepanje v takšnih primerih ter 

vedno imeti pri sebi adrenalin. Prav tako moramo z načrtom o ukrepanju obvestiti tudi 

otrokovo vzgojiteljico oziroma njegove ostale skrbnike. Če ima otrok alergijo, je nujno, da se 

s šolskim osebjem pogovorimo o njihovih pravilih glede nošenja adrenalina in poskrbimo, da 

bo zdravilo takoj dostopno tudi otroku ali najpomembnejšemu osebju (Wayne, Qian, Karen, 

2013). 

Oseba, ki je že doživela anafilaktični šok, mora imeti pri sebi nekaj od navedenega, za 

morebitno pomoč pri ponovnem pojavu anafilaktičnega šoka: 

- hitro delujoči antihistaminik – dve tableti, 

- glukokortikoid, 

- samoinjektor adrenalina v pripravljenih setih (fastjekt, epipen, anapen), 

- adrenalin v obliki klasične ampule ter brizgalke in igle. 

 

Prav tako je pomembno, da skrbnike, ki skrbijo za našega otroka, podučimo, kako naj odpre 

ampulo, vnese zdravilo v brizgalko ter zdravilo injicira v otrokovo stegensko mišico (Mušič, 

2006). 

 

2.3.3 Znaki in ukrepi ob pojavu anafilaktičnega šoka 

Pomembno je, da znamo ločiti, kdaj gre za anafilaktični šok in kdaj zgolj za strah bolnika. 

Bolnik z anafilaksijo na hitro pordeči in ima pospešen srčni utrip. Bolnik, ki se odzove s 

strahom, pa je bled in ima počasen srčni utrip (Mušič, 2006). 

Rahli znaki anafilaktičnega šoka: srbenje v ustih, rahla koprivnica okoli ust ali po obrazu, 

rahlo srbeča koža in slabost oziroma neugodje v želodcu (Wayne, Qian, Karen, 2013). 

Ukrepi: ob teh znakih naj bolnik vzame protihistaminsko zdravilo, na primer benadryl. Če so 

znaki čedalje hujši, si naj vbrizga injekcijo adrenalina oziroma, če gre za otroka, mu le-to 

vbrizgamo mi (Wayne, Qian, Karen, 2013). 
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Resnejši znaki anafilaktičnega šoka: zadihanost, sopenje, ponavljajoč se kašelj, bledica ali 

pomodrelost, občutek, da bomo omedleli, šibek pulz, vrtoglavica, zmedenost, zoženo grlo 

oziroma hripavost, težko dihanje ali požiranje, otekel jezik in/ali ustnice, veliko izpuščajev po 

telesu ali znaki po različnih telesnih delih (na primer koprivnica ali srbeči kožni izpuščaj in 

bruhanje ali boleči trebušni krči) (Wayne, Qian, Karen, 2013). 

Ukrepi ob resnejših znakih: bolniku takoj vbrizgamo adrenalin in pokličemo nujno 

medicinsko pomoč. Med tem bolnika poležemo na hrbet in mu dvignemo noge 

(Trendeleburgov položaj). V primeru, da težko diha, ga damo v polsedeči položaj; če bruha, 

ga damo leže na bok. Če je le možno, poskrbimo, da prekinemo stik z alergenom, na primer: v 

primeru pika žuželke odstranimo žrelo. Pri anafilaksiji po zaužitju alergene hrane pri bolniku 

ne izzivamo bruhanja. Ocenimo dihanje, cirkulacijo, zavest ter v primeru srčno-dihalne 

odpovedi izvajamo postopke oživljanja (Košnik in Marčun, 2015). 

 

2.4 DIETNA PREHRANA OTROK Z ALERGIJO NA HRANO  
 

Ko je pri otroku ugotovljena alergija na določeno živilo ali alergiji podobna reakcija na snovi 

v živilih, moramo jedilnik sestavljati dosledno temu primerno. Kadar gre za posamezen 

alergen, je največkrat dovolj, da se ga samo izogibamo, če pa alergija zaobjame celo skupino 

živil, na primer vse mlečne izdelke, postane dnevno prehranjevanje precej težje. Pri dietni 

prehrani moramo paziti, da je otrok kljub izogibanju nekemu živilu oskrbljen z vsemi 

pomembnimi hranilnimi snovmi (Schmelz, 1999). Zlasti pri otrocih je zelo pomembna 

natančna diagnoza, na katero živilo je otrok alergičen. Ekstremne diete ne samo da omejujejo 

kakovost življenja, ampak lahko otroke in mladostnike tudi socialno izolirajo. Da ohranimo 

raznolikost in izdatnost prehrane, je pomembna natančna diagnoza: na eni strani je treba 

opustiti kritično živilo, na drugi strani pa je treba skrbeti, da je imunski sistem zadostno 

preskrbljen z vitamini in drugimi vitalnimi snovmi (Rauch-Petz, 2002). 

Najpomembnejša pri zdravljenju prehranskih alergij je prepoznava alergena, ki je vzrok za 

alergijske pojave, in njegova izločitev iz prehrane. Govorimo o hipoalergijski dieti, ki naj bi 

bila zares ozko selektivna. Bolnik mora biti poučen tudi o enakovrednih nadomestnih živilih, 

da bo njegova prehrana kljub dieti uravnotežena, upoštevati pa je potrebno tudi živila s 

skritimi alergeni. Kadar je pri dojenem otroku potrjena alergija na hrano, se mora ustrezne 

diete držati tudi doječa mati; če dojenček prejema prilagojeno mleko, mora biti le-to ustrezno. 

Ob ustrezni dieti sicer alergija na hrano nima večjega vpliva na življenje, saj ne skrajšuje 

življenjske dobe, vendar pa je resnično treba dosledno upoštevati dieto in se izogibati tudi 
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skritim alergenom. Ko alergija mine, je treba potencialno alergeno živilo postopoma ponovno 

uvajati v prehrano, da ne bi prišlo do ponovne prehranske občutljivosti (Klemenc-Ketiš in 

Tušek-Bunc, 2009).  

Ob zdravniško predpisani dieti je pomembno, da se le-te oseba striktno drži, saj lahko drugače 

pride do nezaželene reakcije. Pomembno je, da otroku na njemu primer način razložimo, 

zakaj ne sme uživati glutenskih izdelkov in mu tudi pojasniti posledice uživanja le-teh 

(Friesen, 2013). Hkrati pa moramo otroku čim prej vzgojiti odgovornost. Škodljivih živil mu 

ne smemo odvzeti na silo (razen, če bi pomenila hujšo nevarnost). Otrok naj se samostojno 

odloči, ali bo za ceno poslabšanja bolezni »grešil« ali ne (Naš otrok je alergičen, 1994). 

Obroke pripravljamo tako, da se otrok ob tem ne počuti izključenega ali manjvrednega. Lahko 

se odločimo, da celotna družina začne jesti brezglutensko hrano. Lahko pa pripravljamo 

različne obroke, pri čemer za otroka, ki ima brezglutensko dieto, obrok ne vsebuje glutena. Pri 

tem je dobro, da sta si obroka med seboj podobna oziroma da se razlikujeta le po tem, da ena 

obrok vključuje gluten, drugi pa ne (Friesen, 2013). 

Friesen (2013) izpostavlja, da je treba vzgojiteljico informirati o otrokovi dieti. Hkrati pa jo 

morajo starši tudi podučiti o specifičnosti njegove diete, kaj lahko je, česa ne sme in kako 

ukrepati ob zaužitju alergena. Pomembno je, da vzgojiteljica staršem posreduje informacije o 

rojstnih dnevih v skupinah, da se lahko izognejo situaciji, ko bi otroci prinesli sladkarije in bi 

njihov otrok ostal brez posladka ali pa bi zaužil zanj alergeno živilo. Ob takih dnevih lahko 

otroku sami kupijo zanj ustrezno živilo in mu ga dajo, da ga nese s seboj v vrtec. Na ta način 

ne obremenjujejo staršev ostalih otrok zaradi diete svojega otroka. 

 

2.4.1 Zagotavljanje dietne prehrane otrokom v vrtcu 

V 20. členu Zakona o vrtcih (2005), ki narekuje vpis in sprejem otrok v vrtec, je navedeno: 

»Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju 

otroka.« Na podlagi tega potrdila se nato sprožijo nadaljnji postopki zagotavljanja dietne 

prehrane otroka v vrtcu. V kurikulumu za vrtce (1999) je glede hranjenja zapisano, da je 

potrebno spoštovati možnost izbire pri hranjenju. Hkrati naj hranjenje v vrtcu poteka čim bolj 

umirjeno, brez nepotrebnega čakanja, pripravljanja, pri obrokih se naj ne hiti. Dopušča naj se 

izbiro in možnost, da si otroci postrežejo sami, če to želijo. Pri hranjenju se je potrebno 

izogibati tekmovanju in nepotrebnemu primerjanju otrok. Vzgojitelji pa morajo biti pozorni 

tudi na posebne navade družin, na primer: vegetarijansko prehrano. 
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Dietna prehrana v vzgojno-izobraževalnih zavodih je sestavni del organiziranega sistema 

šolske prehrane, ki zahteva dodatna strokovna znanja, poleg tega pa je s strani vzgojno-

izobraževalnih zavodov potrebno posvečati več pozornosti prehrani, da ne prihaja do 

morebitnih zdravstvenih težav pri bolnih otrocih (alergikih) (Poličnik, 2014). Državni zbor 

Republike Slovenije je v letu 2013 sprejel Zakon o šolski prehrani (2016) z namenom 

natančnejše ureditve šolske prehrane. V prvem členu zakona je zapisano, da ta zakon ureja 

organizacijo šolske prehrane za učenke in učence ter dijakinje in dijake, pravico učencev in 

dijakov do subvencije za šolsko prehrano ter nadzor nad izvajanjem tega zakona. V drugem 

členu je zapisano tudi, da je določbo šestega in osmega odstavka 4. člena ter 19. in 20. člen 

smiselno uporabljati tudi v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v centrih šolskih in obšolskih 

dejavnosti. Vendar v nobenem izmed teh navedenih členih ni zabeleženo, kako naj bi se 

zagotavljala dietna prehrana otrokom v vrtcih. 

Vrtec oziroma šole so pomemben dejavnik pri zagotavljanju zdravljenja otrok z alergijami na 

hrano. Vzgojno-izobraževalni zavodi nimajo predpisanih enotnih navodil, kako ravnati z 

bolnim otrokom. Slednje je navadno prepuščeno odločitvam in strategijam vodstev in 

strokovnjakom v vzgojno-izobraževalnih zavodih, predvsem pa dobremu sodelovanju in 

medsebojni komunikaciji s starši oziroma s skrbniki bolnih otrok (Poličnik, 2014). Pri 

zagotavljanju dietne prehrane otrok v vrtcu je torej pomembno upoštevati tudi pravice staršev, 

ki so zabeležene v kurikulumu, in sicer v načelih sodelovanja s starši.  

Starši imajo pravico do: 

- sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljem in 

pomočnikom ter s svetovalno službo, 

- postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca, 

- stalnega informiranja ter sistematičnega seznanjanja z njihovimi pravicami in 

odgovornostmi (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

2.4.2 Primer zagotavljanja dietne prehrane v vrtcu 

V Vrtcu Urša upoštevajo specifične prilagoditve prehrane za posamezne otroke v primerih, ko 

gre za bolezni, povezane z motnjami prebave in presnove. Za otroke, ki potrebujejo dietno 

prehrano, se vrtec prilagaja dieti, ki jo predpiše zdravnik specialist, kar pomeni, da morajo 

starši pridobiti potrdilo in usmeritve za dietno prehrano od zdravnika. Za verodostojno 

zdravniško potrdilo se smatra potrdilo otrokovega pediatra z navedbo dietne prehrane ali 
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priporočila (potrdila) Dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki Kliničnega centra. V 

primeru, da potrdila zdravnika ni, se predvideva, da zdravstvo ni prepričano v pozitivne 

učinke diete in ne želi prevzemati odgovornosti za kakršnekoli zdravstvene posledice 

posebnega prehrambnega režima. Pri alergiji na določeno živilo je dieta z izključitvijo 

znanega alergena najpomembnejši način zdravljenja. Dietna obravnava poteka individualno 

za vsakega otroka posebej. Prehrana otroka mora biti premišljeno in skrbno načrtovana, še 

toliko bolj, če gre za otroka s prehransko alergijo. Prehrana mora otroku ne glede na vse 

zagotoviti nemoten telesni in duševni razvoj. Če je le mogoče, jedilnike načrtujejo tako, da se 

otrok počuti čim manj drugačnega od sovrstnikov in prikrajšanega za določene jedi. V Vrtcu 

Urša priporočajo, da starši prinesejo potrdilo vzgojitelju mesec pred vstopom otroka v vrtec, 

da se dieta lahko kvalitetno pripravi in nabavi določena posebna živila, odvisno od diete. Če 

pride do sprememb v izvajanju diete, je potrebno spremembo pisno javiti. Starši so dolžni 

vsako spremembo dietne prehrane sproti pisno javljati vzgojiteljici, ki nato prenese 

informacije vodji prehrane. V primeru strogih izločitvenih diet pa priporočajo tudi osebno 

srečanje in posvetovanje z vodjo prehrane in vodjo kuhinje v enoti. Vodstvo Vrtca Urša v 

zaključku še enkrat povzame dolžnosti staršev.  

Starši so dolžni: 

- opozoriti na prehranske posebnosti otroka z zdravniškim potrdilom otrokovega 

pediatra ali Dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki še pred vstopom otroka v 

vrtec (približno mesec pred vstopom), 

- vsako novo šolsko leto prinesti novo zdravniško potrdilo, 

- pisno javljati spremembe v izvajanju diete, 

- javiti odsotnost otroka z dietno prehrano vzgojiteljici ter dosledno javiti odsotnost 

otroka z dieto dan pred predvideno odsotnostjo ali pa najkasneje do 7.30 ure na dan 

odsotnosti v kuhinjo vrtca, tudi v primeru, da dieta ni več potrebna, prinesti 

zdravniško potrdilo o prenehanju izvajanja diete (Vrtec Urša, 2018). 

 

2.4.3 Težave pri zagotavljanju dietne prehrane otrokom v vrtcu 

Težave, s katerimi se srečujejo šole in vrtci pri zagotavljanju dietne prehrane otrok, so bile 

ugotovljene na osnovi raziskave. Vanjo so bili vključeni vsi vzgojno-izobraževalni zavodi v 

Sloveniji, med katerimi se jih je odzvalo 274 (85 vrtcev, 119 osnovnih šol in 70 osnovnih šol 

z vrtcem) (Poličnik, 2014). 
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Ugotovljeno je bilo (Poličnik, 2014), da je najučinkovitejša oblika zdravljenja alergij in 

preobčutljivostnih reakcij na hrano timski pristop, ki vključuje zdravnika alergologa in 

specializiranega dietetika za alergije. Potekati mora tudi tesno sodelovanje s pediatrom, 

dermatologom, gastroenterologom in zdravnikom, specialistom za pljučne bolezni. Vendar pa 

Poličnik kasneje v svoji raziskavi ugotavlja, da so zdravniška potrdila, ki so osnova za uvedbo 

prehranske obravnave v vzgojno-izobraževalnih zavodih, pogosto pomanjkljiva in nejasna. 

Slednje je ugotovljeno predvsem pri potrdilih, ki jih izdajajo zdravniki pediatri. Izkazalo se je, 

da so potrdila alergoloških ambulant najbolj določna in natančna. V 17 % vzgojno-

izobraževalnih zavodov se je že zgodila negativna izkušnja pri dietni prehrani otrok z alergijo 

oziroma preobčutljivostno reakcijo na hrano, ki je povzročila izbruh alergijske reakcije 

(vključno z anafiliksijo) oziroma zahtevala posredovanje zdravstvene službe. Glavni vzroki so 

najpogosteje naključne situacije zaradi nepredvidljivosti otrok, nedoslednosti pri izbiri 

sestavin, neustreznega ravnanja zaposlenih z dietnimi obroki, prenizke ozaveščenosti 

zaposlenih o vplivu alergijskih reakcij na zdravje in nedoslednosti staršev pri obveščanju 

odgovornih oseb v vzgojno-izobraževalnem zavodu. 

Stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje sta med ključnimi nalogami in dolžnostmi 

učiteljev ter drugih strokovnjakov. Na področju šolske prehrane tovrstna izobraževanja 

potekajo v obliki formalnega izobraževanja ter neformalnih oblik, kot so seminarji in 

strokovni sestanki, prek sredstev javnega obveščanja itd. Vendar pa v Sloveniji nimamo 

vzpostavljenega sistema ustreznega strokovnega nadzora nad izvajalci in strokovnimi 

vsebinami izobraževanj oziroma usposabljanj o dietni prehrani. Težava je v tem, da izvajalci 

strokovnih izobraževanj največkrat ponujajo izobraževanja kot tržno dejavnost, pri čemer pa 

vzgojno-izobraževalni zavod nima ustreznega zagotovila glede kakovosti ponudbe teh 

izobraževanj. Strokovno osebje vzgojno-izobraževalnih zavodov se o boleznih najpogosteje 

informira prek staršev bolnih otrok ter prek svetovnega spleta in manj prek ostalih virov. 

Osebje, ki je zadolženo za načrtovanje dietnih obrokov, v svoja strokovna stališča pogosto 

dvomi, odločitve pa prepušča kuharskemu osebju (Poličnik, 2014).   

Zaradi vseh zapletov, ki jih lahko povzroča neustrezno zagotavljanje dietne prehrane otrokom, 

je nujno potrebno, da vrtec vzpostavi sistem, ki omogoča zagotovitev varne dietne prehrane 

otrokom v vrtcu (Poličnik, 2014). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 
3.1 Namen in cilj raziskave 
 

V diplomskem delu sem želela ugotoviti, koliko otrok ima v vrtcu, ki je vključen v raziskavo, 

zagotovljeno dietno prehrano. Zanimalo me je, kakšen je protokol zagotavljanja dietne 

prehrane v vrtcu in na kakšen način poteka medsebojno obveščanje strokovnih delavcev o 

otrokovi dietni prehrani. Ugotoviti sem želela, kakšen je odnos vzgojiteljev do zagotavljanja 

dietne prehrane in njihovo poznavanje osnovnih ukrepov za ravnanje ob pojavu alergijske 

reakcije pri otroku. 

 

3.2 Raziskovalna vprašanja 
 

Na podlagi zastavljenih ciljev sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kako pogosto se vzgojitelji pri svojem delu srečujejo z otroki, ki jim je potrebno 

zagotavljati dietno prehrano? 

 Kakšen je protokol zagotavljanja dietne prehrane v vrtcu?  

 Na kakšen način poteka obveščanje strokovnih delavcev vrtca o otrokovi dietni prehrani v 

vrtcu? 

 Kakšen odnos imajo vzgojitelji do zagotavljanja dietne prehrane otrokom?  

 Ali vzgojitelji poznajo osnovne ukrepe za ravnanje ob pojavu alergijske reakcije pri 

otroku? 

 

3.3 Raziskovalna metoda dela 
 

V raziskovalnem delu diplomskega dela sem uporabila deskriptivno metodo raziskovanja. Kot 

tehnika zbiranja podatkov je bila uporabljena kvantitativna metoda.  
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3.4 Opis vzorca 
 

Po dogovoru z ravnateljico vrtca, vključenega v raziskavo, sem v tiskani obliki anketni 

vprašalnik razdelila 26 vzgojiteljicam in 26 pomočnicam vzgojiteljic ter 7 spremljevalkam 

oziroma sočasnim vzgojiteljicam oziroma pomočnicam vzgojiteljic. Osebe, ki so bile 

vključene v raziskavo, so zaposlene na oddelkih z otroki v različnih starostnih obdobjih. 

Skupaj sem tako razdelila 59 anketnih vprašalnikov, od tega pa sem dobila vrnjenih 45 

izpolnjenih vprašalnikov. Število oseb po posameznem delovnem mestu je razvidno z grafa 1. 

 

Graf 1: Število oseb, vključenih v raziskavo, glede na delovno mesto 

 

Anketni vprašalnik je izpolnilo največ vzgojiteljic, in sicer 23 vzgojiteljic, kar predstavlja 

51,1 % vseh anketiranih. Na drugem mestu po številu izpolnjenih anket so pomočnice 

vzgojiteljice, teh je bilo 20, kar predstavlja 44,4 % vseh anketiranih. Samo 1 anketni 

vprašalnik sem pridobila od pomočnice vzgojiteljice, ki je zaposlena po 17. členu Zakona o 

vrtcih, ter 1 vprašalnik od spremljevalke otroka s posebnimi potrebami. Ta dva vprašalnika 

predstavljata 4,4 % vseh vprašalnikov v raziskavi. Z namenom lažje predstavitve rezultatov in 

zaradi majhnega števila vprašalnikov, sem v predstavitvi rezultatov ta dva vprašalnika 

vključila v skupino oseb, ki so zaposlene na delovnem mestu kot pomočnice vzgojiteljice.  
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Graf 2: Delovna doba zaposlenih, vključenih v raziskavo, glede na delovno mesto 

 

Največ anketiranih oseb skupaj je v izbranem vrtcu zaposlenih od 0 do 10 let, kar predstavlja 

19 oseb. Najmanj pa jih je zaposlenih od 20 do 30 let, in sicer 2 osebi. Osem oseb je v vrtcu 

zaposlenih od 10 do 20 let. Šestnajst oseb pa je v vrtcu zaposlenih 30 let ali več. Z grafa 2 

lahko razberemo tudi, da je največ vzgojiteljic (13 oseb) zaposlenih 30 let in več, najmanj pa 

od 20 do 30 let (1 oseba). Prav tako je tudi najmanj pomočnic vzgojiteljic zaposlenih od 20 do 

30 let (1 oseba). Največ pomočnic vzgojiteljic pa je zaposlenih od 0 do 10 let (11 oseb).  

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0–10 let 10–20 let 20–30 let 30 let in več

Š
te

v
il

o
 o

se
b

Delovna doba

pomočnica vzgojiteljice

vzgojiteljica

pomočnica vzgojiteljice po 17.

členu Zakona o vrtcih

spremljevalka otroka s posebnimi

potrebami

skupaj



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Marn Darja; diplomsko delo 

19 

 

Graf 3: Stopnja izobrazbe zaposlenih glede na delovno mesto 

 

Največ anketiranih oseb skupaj ima zaključeno poklicno šolo ali srednjo šolo ali gimnazijo 

(graf 3). Teh oseb je 28, kar predstavlja 62,2 % vseh anketiranih oseb. Ostale anketirane osebe 

imajo zaključeno višjo šolo ali visoko šolo ali univerzitetno izobrazbo, kar predstavlja 37,7 % 

(17 oseb) vseh anketiranih. Nihče izmed anketiranih nima zaključene specializacije ali 

magisterija. Kar 8 vzgojiteljic ima zaključeno zgolj poklicno ali srednjo šolo ali gimnazijo. Ta 

podatek je povezan tudi z dejstvom, da je večina vzgojiteljic, vključenih v raziskavo, v vrtcu 

zaposlenih 30 let ali več in da včasih za opravljanje tega delovnega mesta še ni bila potrebna 

višja, visoka ali univerzitetna izobrazba. 
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3.5 Opis inštrumenta 
 

Za namen raziskave je bil oblikovan anonimni anketni vprašalnik, in sicer na podlagi 

znanstvene in strokovne literature, ki je bila uporabljena v teoretičnem delu diplomske naloge. 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so bili zbrani demografski 

podatki o respondentih (delovna doba, izobrazba, delovno mesto). V drugem delu pa so bila 

oblikovala vprašanja o tem: 

 kako pogosto se vzgojitelji pri svojem delu srečujejo z otroki, ki jim je potrebno 

zagotavljati dietno prehrano v vrtcu; 

 na kakšen način se otroku zagotovi dietna prehrana v vrtcu; 

 na kakšen način poteka informiranje zaposlenih o dietni prehrani otrok v vrtcu; 

 kakšen je odnos vzgojiteljev do dietne prehrane otrok v vrtcu; 

 kako dobro so vzgojitelji usposobljeni za prehransko oskrbo otrok, ki so preobčutljivi na 

hrano. 

 

V vprašalnik so bila vključena vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Od vzgojiteljev sem želela 

izvedeti, kakšen odnos imajo do dietne prehrane otrok v vrtcu. Uporabila sem petstopenjsko 

Likertovo lestvico, pri kateri ocena 1 pomeni »povsem nepomembno«, ocena 5 pa »zelo 

pomembno«. 

 

3.6 Postopki zbiranja in obdelave podatkov 
 

Podatke sem zbirala s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika. Po predhodnem dogovoru 

z ravnateljico izbranega vrtca sem anketni vprašalnik v mesecu aprilu 2018 razdelila med 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ter spremljevalke oziroma sočasne vzgojiteljice 

oziroma pomočnice vzgojiteljic. Anonimnost je bila zagotovljena tako, da so anketirani 

strokovni delavci izpolnjene vprašalnike oddali v škatlo, ki je bila pripravljena v ta namen. 

Hkrati pa anketni vprašalnik ni vseboval osebnih podatkov, s čimer je bila prav tako 

zagotovljena anonimnost. 

Z nekaterimi strokovnimi delavci izbranega vrtca sem opravila tudi nekaj neformalnih 

pogovorov. Od organizatorke prehrane vrtca, ki je bil vključen v raziskavo, pa sem pridobila 

seznam posameznih vrst alergij, na podlagi katerega vrtec organizira dietno prehrano. Oboje 

sem skupaj z rezultati anketnih vprašalnikov predstavila v poglavju »Rezultati«. 
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Izpolnjene anketne vprašalnike sem statistično obdelala s programom SPSS (Statistical 

Package for Social Science) in Microsoft Office Excel. Dobljene rezultate sem podrobneje 

predstavila v preglednicah ter jih analizirala in interpretirala v poglavju »Rezultati«. 
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4 REZULTATI 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskovalnega dela diplomskega dela. 

 

4.1 Skupno število otrok v vrtcu in število otrok, ki imajo zagotovljeno 

dietno prehrano v izbranem vrtcu 
 

Preglednica 2 prikazuje število vključenih oddelkov v vrtcu, glede na starostno obdobje 

oddelka. 

Preglednica 2: Število vključenih oddelkov po starostnih obdobjih 

Starostno obdobje oddelka f f % 

Prvo starostno obdobje (1–3 let) 9 39,1 

Drugo starostno obdobje (3–6 let) 10 43,5 

Kombinirani oddelek (1–6 let) 4 17,4 

Skupaj 23 100 

 

Iz preglednice 2 je razvidno, da je bilo v raziskavo zajetih 23 oddelkov, od tega je bilo največ 

oddelkov drugega starostnega obdobja. V vrtcu, vključenem v raziskavo, je največ oddelkov 

drugega starostnega obdobja, nato sledijo oddelki prvega starostnega obdobja, najmanj pa je 

kombiniranih oddelkov. 

 

Preglednica 3 prikazuje število otrok v posameznem oddelku ter skupno število otrok, 

vključenih v raziskavo. 

Preglednica 3: Otroci, vključeni v raziskavo, glede na oddelke 

Število otrok v oddelku Število oddelkov 
Skupno število otrok 

v oddelkih 
f % 

4 1 4 4,3 

14 9 126 39,1 

17 2 34 8,7 

18 2 36 8,7 

19 6 114 26,1 

20 3 60 13,0 

Skupaj 23 374 100,0 

 

V raziskavo je bilo vključenih 23 oddelkov. Iz prvega stolpca preglednice 3 lahko razberemo 

število otrok v posameznem oddelku. Iz drugega stolpca pa, koliko oddelkov z določenim 

številom otrok je bilo vključenih v raziskavo. Na podlagi tega je v tretjem stolpcu razvidno 

skupno število otrok. Tako sem prišla do podatka, da je bilo v raziskavo vključenih 374 otrok.  
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Preglednica 4 prikazuje število otrok, ki imajo zagotovljeno dietno prehrano po oddelkih. 

Preglednica 4: Število otrok, ki ima zagotovljeno dietno prehrano 

Število otrok z dieto 
Število oddelkov z določenim 

številom otrok, ki imajo dieto 
f % 

0 14 60,9 

1 7 30,4 

2 1 4,3 

3 0 0,0 

4 1 4,3 

 

Prvi stolpec preglednice 4 prikazuje, koliko otrok v posameznem oddelku ima zagotovljeno 

dietno prehrano, drugi stolpec pa razvršča število oddelkov glede na število otrok z 

zagotovljeno dietno prehrano. Tako lahko iz preglednice razberemo, da v 14 oddelkih ni 

nobenega otroka z dietno prehrano, to predstavlja 60,9 % vseh oddelkov, vključenih v 

raziskavo. V 9 oddelkih pa imajo po enega, dva ali pa štiri otroke, ki imajo zagotovljeno 

dietno prehrano. Na podlagi tega lahko tudi izračunamo, da je kar v 39 % oddelkov, 

vključenih v raziskavo, vsaj en otrok, ki ima zagotovljeno dietno prehrano v vrtcu.  

Na podlagi neformalnega pogovora z organizatorko prehrane izbranega vrtca sem pridobila 

seznam otrok po oddelkih z vrsto alergije, na podlagi katerega vrtec organizira dietno 

prehrano (priloga 2). Iz seznama je razvidno, da je od 26 oddelkov, kolikor jih je v izbranem 

vrtcu, v 15 oddelkih vključen vsaj en otrok, za katerega pripravljajo dietno prehrano. To 

pomeni, da ima 57,7 % oddelkov izbranega vrtca v oddelku vsaj enega otroka, ki ima 

zagotovljeno dietno prehrano. 

Ugotovila sem, da je delež oddelkov, v katerih imajo zagotovljeno dietno prehrano na podlagi 

pridobljenega seznama, precej višji kot na podlagi rezultatov anket. Na podlagi ankete sem 

pridobila podatek, da je v 39 % oddelkov vsaj en otrok, ki ima zagotovljeno dietno prehrano, 

na podlagi seznama pa je ta odstotek precej višji (57,7 %).  
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Preglednica 5 prikazuje vrste alergij, ki se pojavljajo v vrtcu, vključenem v raziskavo. 

Preglednica prikazuje tudi, kolikokrat se posamezna vrsta alergij ponovi v izbranem vrtcu. 

Preglednica 5: Vrste alergij v vrtcu, vključenem v raziskavo, ter število posameznih alergij 

Vrsta alergije f f % 

Alergija na arašide 1 7,7 

Alergija na jogurt 1 7,7 

Alergija na jajca 1 7,7 

Alergija na jajca, oreščke, 

mleko, arašide, jabolka 
1 7,7 

Alergija na med 1 7,7 

Alergija na mleko, jajca, 

oreščke 
1 7,7 

Alergija na mleko in mlečne 

izdelke 
6 46,2 

Alergija na oreške 1 7,7 

 

Skupno je bilo v raziskavo zajetih 374 otrok, od tega ima 13 otrok alergijo na eno ali več živil 

hkrati in na podlagi tega tudi zagotovljeno dietno prehrano. Če to prikažemo z odstotki, 

pomeni, da ima 3,48 % otrok v izbranem vrtcu zagotovljeno dietno prehrano. Alergijo samo 

na mleko in mlečne izdelke ima 6 otrok, kar predstavlja 46,2 % vseh otrok, ki imajo v 

izbranem vrtcu zagotovljeno dietno prehrano. Skupno ima največ otrok alergijo na mleko in 

mlečne izdelke, in sicer 8 otrok. Alergijo na oreščke imajo 3 otroci, prav tako pa imajo 3 

otroci alergijo na jajca. Alergijo na arašide imata 2 otroka. Vse ostale alergije se pojavijo 

samo enkrat pri posameznem otroku. Vse to je razvidno v preglednici 5. 

 

V neformalnem pogovoru z organizatorko prehrane vrtca, vključenega v raziskavo, sem 

pridobila seznam otrok po oddelkih z vrstami alergij, za katere vrtec organizira dietne obroke 

(priloga 2). Po pregledu pridobljenega seznama sem ugotovila, da seznam vsebuje nekoliko 

več alergij pri otrocih, kot sem jih pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika. Od skupno 432 

otrok, ki so vključeni v izbrani vrtec, ima 4,6 % otrok zagotovljeno dietno prehrano (20 

otrok).  Največ otrok ima alergijo na kravje mleko, in sicer 6 otrok. Alergijo na arašide ima 5 

otrok. Alergijo na mleko in mlečne izdelke imajo štirje otroci, prav tako na oreške in tudi na 

jajca. Vse ostale alergije na seznamu se pojavijo samo enkrat pri posameznem otroku.   
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4.2 Zagotavljanje dietne prehrane 

 

Preglednica 6 prikazuje, na kakšen način se otroku v vrtcu, ki je bil vključen v raziskavo, 

zagotovi organizirana dietna prehrana. 

Preglednica 6: Načini zagotavljanja dietne prehrane 

Način zagotavljanja dietne prehrane f 

Zdravniško potrdilo specialista 14 

Potrdilo posvetovalnice na Pediatrični kliniki 7 

Potrdilo otrokovega osebnega zdravnika 13 

Potrdilo iz bioresonance 0 

Želja staršev 1 

 

Na vprašanje »Na kakšen način se otroku v vaši skupini omogoči dietna prehrana?« je bilo 

možnih več odgovorov, odgovarjale pa so samo vzgojiteljice. Največ vzgojiteljic (14) je 

odgovorilo, da se v njihovi skupini otroku omogoči dietna prehrana na podlagi zdravniškega 

potrdila specialista. Malo manj vzgojiteljic (13) je odgovorilo, da se v njihovi skupini otroku 

omogoči dietna prehrana na podlagi potrdila otrokovega osebnega zdravnika. Sedem 

vzgojiteljic pa je odgovorilo, da se v njihovi skupini omogoči dietna prehrana na podlagi 

potrdila posvetovalnice na Pediatrični kliniki. Nobena vzgojiteljica ni izbrala odgovora, da se 

otroku omogoči dietna prehrana na podlagi potrdila iz bioresonance. Vzgojiteljice so pri tem 

odgovoru verjetno odgovarjale na podlagi izkušenj, ki jih imajo do sedaj. Presenetljiv je 

odgovor ene vzgojiteljice, ki je odgovorila, da se otroku zagotovi dietna prehrana na podlagi 

želje staršev (preglednica 6).  

V neformalnem pogovoru z organizatorko prehrane izbranega vrtca sem izvedela, da se v 

njihovem vrtcu otroku omogoči dietna prehrana na podlagi zdravniškega potrdila specialista, 

potrdila posvetovalnice na pediatrični kliniki ali na podlagi potrdila otrokovega osebnega 

zdravnika. 

 

V vrtcu, ki je bil vključen v raziskavo, sem se neformalno pogovarjala z dvema 

vzgojiteljicama o njunem mnenju glede zagotavljanja dietne prehrane v izbranem vrtcu. 

Zaradi zagotavljanja anonimnosti obeh vzgojiteljic sem eno označila s število 1 in drugo s 

številko 2. 
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Vzgojiteljica 1:  

Vzgojiteljica je izpostavila, da so v njeni skupini starši nekega otroka izrazili željo, da njihov 

otrok ne bi užival svinjine zaradi verskih razlogov. Vzgojiteljica se je odločila, da bo željo 

staršev upoštevala, čeprav otroku vrtec ne zagotovi dietne prehrane. Vzgojiteljica je starše 

seznanila, da bo v  tem primeru njihov otrok občasno prikrajšan za posamezni obrok, vendar 

so se starši s tem strinjali. Vzgojiteljica tako vsakodnevno skrbno pregleda jedilnik in otroku 

na krožnik ponudi le hrano, ki ne vsebuje svinjine ali sledi svinjine. Namesto svinjine otroku 

ponudi večji delež preostanka obroka ali pa obrok nadomesti s kruhom ali sadjem, ki je v 

igralnici ves čas na voljo. Ob tem pa je vzgojiteljica izrazila tudi strah, da bi otroku ponudila 

svinjino, saj se boji, da bi pri njem prišlo do kakšne nezaželene reakcije, glede na to, da 

svinjine verjetno še nikoli ni zaužil. 

 

Vzgojiteljica 2:  

Druga vzgojiteljica je izpostavila potrdila z bioresonance. Povedala je, da je skupaj s starši pri 

njihovem otroku opazila, da se mu po obroku, ki vsebuje mleko, pojavijo manjši izpuščaji po 

rokah. Starši so otroka peljali k zdravniku, kjer so otroku opravili alergološke teste, da bi 

potrdili oziroma zavrnili domnevo staršev in vzgojiteljice. Testi so bili negativni, zato so se 

starši odločili, da otroka peljejo še na bioresonanco. Tam so potrdili, da ima otrok alergijo na 

mleko in mlečne izdelke. Čeprav otrok v vrtcu nima zagotovljene dietne prehrane, se 

vzgojiteljica trudi, da otroku ponudi le hrano, ki ne vsebuje mleka. Tako v primeru mlečnega 

zajtrka otroku ne ponudi mlečnih izdelkov, ampak mu namesto tega ponudi kruh in sadje. 

Tako vzgojiteljica kot tudi starši so zaznali, da se je otrokovo stanje izboljšalo, od kar ne 

uživa mleka in mlečnih izdelkov. 
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Preglednica 7 prikazuje odgovor na vprašanje »Ali morajo starši otrok, ki imajo alergijo na 

določeno živilo, vsako novo šolsko leto prinesti novo zdravniško potrdilo o prehranskih 

posebnosti otroka?«. 

Preglednica 7: Podaljševanje pravice do organizirane dietne prehrane 

Mnenje 

strokovnih 

delavcev 

Vzgojiteljica 

(f) 
f % 

Pomočnica 

vzgojiteljice 

(f) 

f % 
Skupaj 

(f) 
f % 

Da  22 95,7 19 86,4 41 91,1 

Ne 1 4,3 2 9,1 3 6,7 

Ne vem 0 0,0 1 4,5 1 2,2 

Skupaj 23 100,0 22 100,0 45 100,0 

 

Rezultati raziskave kažejo, da je kar 91,1 % vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic seznanjenih 

s tem, da je dolžnost staršev, da vsako novo šolsko leto v vrtec dostavijo veljavno zdravniško 

potrdilo o prehranskih posebnostih otroka. Le 6,7 % vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ni 

seznanjenih s tem, da je dolžnost staršev, da vsako novo šolsko leto v vrtec dostavijo veljavno 

zdravniško potrdilo o prehranskih posebnostih otroka. Ostale anektirane osebe (2,2 %) so pri 

tem vprašanju izbrale odgovor, da ne vedo, kakšna je dolžnost staršev v tem primeru 

(preglednica 7). 

 

Preglednica 8 prikazuje dolžnost staršev v primeru spremembe diete oziroma v primeru, ko 

dieta za določenega otroka ni več potrebna  

Preglednica 8: Obveščanje staršev v primeru spremembe diete 

 
Vzgojiteljica 

(f) 
f % 

Pomočnica 

vzgojiteljice 

(f) 

f % 
Skupaj 

(f) 
f % 

Starši o spremembi diete ustno 

obvestijo otrokovo vzgojiteljico ali 

vodjo prehrane. 

6 26,1 4 18,2 10 22,2 

Starši v vrtec ponovno dostavijo 

ustrezno potrdilo zdravnika ali 

sami napišejo potrdilo, da dieta ni 

več potrebna.  

15 65,2 16 72,7 31 68,9 

Nisem prepričan/-a, kakšna je 

dolžnost staršev v tem primeru. 
2 8,7 2 9,1 4 8,9 

Skupaj 23 100,0 22 100,0 45 100,0 
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Večina (68,9 %) vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice je seznanjena s tem, kakšna je dolžnost 

staršev v primeru spremembe diete oziroma v primeru, ko dieta za njihovega otroka ni več 

potrebna. Vendar kljub temu 22,2 % vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic meni, da je dovolj, 

da starši o spremembi diete ustno obvestijo otrokovo vzgojiteljico ali vodjo prehrane. 

Verjetno so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice pri tem vprašanju odgovarjale na podlagi 

svojih dosedanjih izkušenj. Smiselno bi bilo raziskati, zakaj je prišlo do takšnega (22,2 %) 

odstopanja od ustreznega odgovora ter ali se vzgojiteljice zavedajo tveganja, do katerega 

lahko pride v primeru, da bi moral otrok imeti zagotovljeno dietno prehrano, pa je zaradi 

nezanesljivih informacij nima več (preglednica 8). 

 

4.3 Medsebojno obveščanje strokovnih delavcev vrtca o dietni prehrani 

otrok v vrtcu 
 

Preglednica 9 prikazuje, na kakšen način so strokovni delavci vrtca, ki je bil vključen v 

raziskavo, obveščeni o dietah otrok v oddelku v primeru hkratne odsotnosti vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice oddelka oziroma v času počitnic, ko se otroci združujejo. 

Preglednica 9: Načini medsebojnega obveščanja strokovnih delavcev o dietni prehrani otrok 

v vrtcu (f – število odgovorov) 

Način obveščanja f f (%) 

Predhodno me obvesti vzgojitelj/-ica oddelka, v katerega je vključen otrok. 35 77,8 

Predhodno me obvesti pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice oddelka. 30 66,7 

Informirajo me ostali/-e sodelavci/-ke, ki poznajo otroke in vedo, kateri otroci 

imajo zagotovljeno dietno prehrano. 
20 44,4 

Diete otrok razberem iz pisnih obvestil, obešenih po igralnici. 42 93,3 

O dietah sem obveščena preko obvestil, ki jih kuharsko osebje priloži hrani na 

vozičku. 
29 64,4 

Do informacij pridem sama (pogledam v dnevnik, se pozanimam pri vodji 

prehrane, povprašam ostale sodelavce/-ke ipd.). 
12 26,7 

Na diete me opozorijo otroci sami. 21 46,7 

O dietah otrok nisem obveščen/-a in si tudi ne prizadevam, da bi prišel/-la do 

teh informacij. 
0 0,0 
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Pri vprašanju, ki ima odgovore prikazane v preglednici 9, so strokovni delavci lahko izbrali 

več odgovorov. Iz preglednice 9 je tako razvidno, da največ strokovnih delavcev pride do 

informacij o dietah otrok iz pisnih obvestil, obešenih po igralnici (93,3 % strokovnih 

delavcev). Precej strokovnih delavcev (77,8 %) je izbralo odgovor, da jih o dietah otrok 

predhodno obvesti vzgojiteljica oddelka. Nekoliko manj strokovnih delavcev (66, 7 %) 

predhodno o dietah otrok obvesti pomočnica vzgojiteljice. Več kot polovica strokovnih 

delavcev (64,4 %) je o dietah obveščena preko obvestil, ki jih kuharsko osebje priloži hrani na 

vozičku. Malo manj kot polovico strokovnih delavcev (46,7 %) o dietah v skupini obvestijo 

otroci sami. Še nekoliko manj strokovnih delavcev (44,4 %) je izbralo odgovor, da jih o 

dietah otrok obvestijo sodelavci, ki poznajo otroke in vedo, kateri otroci imajo zagotovljeno 

prehrano. Precej manj strokovnih delavcev (26,7 %) pa je izbralo odgovor, da do informacij o 

tem, kateri otrok ima zagotovljeno prehrano, pridejo sami. Nihče od anketiranih strokovnih 

delavcev ni izbral odgovora, da o dietah otrok ni obveščen in si ob tem tudi ne prizadeva, da 

bi prišel do teh informacij. Na podlagi rezultatov tega vprašanja, lahko sklepam, da se vsem 

strokovnim delavcem zdi pomembno, da so seznanjeni z dietami, ki jih imajo otroci, za katere 

so v tistem trenutku odgovorni.  

 

Po ogledu vrtca, ki je bil vključen v raziskavo, sem ugotovila, da je v večini igralnic po 

prostoru obešeno pisno obvestilo o tem, kdo in kakšno dieto ima. Od skupno 15 oddelkov, v 

katere je vključen vsaj en otrok z dietno prehrano, sem opazila napise v 14 igralnicah. Le v 

eni igralnici obvestila s tem podatkom nisem opazila, zato sem o tem povprašala pomočnico 

vzgojiteljice tega oddelka. Le-ta mi je odgovorila, da so obvestilo imeli na steni, vendar je 

najbrž odpadlo in ga z vzgojiteljico še nista uspeli ponovno napisati in obesiti na steno.  

 

4.4 Odnos vzgojiteljev do zagotavljanja dietne prehrane v vrtcu 
 

Strokovnim delavcem izbranega vrtca sem v preglednico zapisala različne ukrepe za 

zagotavljanje ustrezne dietne prehrane otrokom v vrtcu. Označiti so morali, kako pomembne 

se jim zdijo te trditve, in sicer od povsem nepomembne do zelo pomembne. Rezultati so 

zbrani v preglednici 10. 
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Preglednica 10: Pomembnost ukrepov za zagotavljanje ustrezne dietne prehrane 

Ukrep Delovno mesto 
 

N 

 

M* 

 

SD 

 

t 

 

p 

Medsebojno obveščanje vrtčevskih 

sodelavcev o dietni prehrani otrok v 

primeru nadomeščanja oziroma v 

primeru združevanja skupin. 

Pomočnica 

vzgojiteljice 
22 5,00 ,000 

,000 ,000 

Vzgojiteljica 22 5,00 ,000 

Izobraževanja zaposlenih o dietni 

prehrani otrok. 

Pomočnica 

vzgojiteljice 
22 3,73 ,767 

-1,188 ,242 

Vzgojiteljica 22 4,00 ,756 

Izobraževanja zaposlenih o ukrepanju 

v primeru alergijske reakcije. 

Pomočnica 

vzgojiteljice 
22 4,73 ,456 

-1,111 ,273 

Vzgojiteljica 22 4,86 ,351 

Lastno izobraževanje zaposlenih o 

otrokovi dieti (iskanje informacij o 

njegovi alergiji in možnih zapletih). 

Pomočnica 

vzgojiteljice 
22 3,64 ,790 

-1,964 ,056 

Vzgojiteljica 22 4,05 ,575 

Izmenjava informacij o otrokovi 

dietni prehrani med zaposlenimi in 

starši. 

Pomočnica 

vzgojiteljice 
22 4,64 ,492 

,277 ,783 

Vzgojiteljica 22 4,59 ,590 

Staršem je potrebno povedati, da je 

njihov otrok zaužil hrano, ki je ne bi 

smel. 

Pomočnica 

vzgojiteljice 
22 4,95 ,213 

,000 ,000 

Vzgojiteljica 22 4,95 ,213 

Ozaveščanje otrok na temo dietne 

prehrane. 

Pomočnica 

vzgojiteljice 
22 3,86 ,640 

,395 ,395 

Vzgojiteljica 22 3,77 ,869 

Pregled deklaracij predpakiranih 

živil, preden živilo ponudimo otroku. 

Pomočnica 

vzgojiteljice 
22 4,64 ,727 

-,245 ,807 

Vzgojiteljica 22 4,68 ,477 

Doslednost pri razdeljevanju 

obrokov. 

Pomočnica 

vzgojiteljice 
22 4,91 ,426 

,000 ,000 

Vzgojiteljica 22 4,91 ,294 

Uporaba ločenega pribora za 

razdeljevanje dietnih obrokov in 

ostale hrane. 

Pomočnica 

vzgojiteljice 
22 4,27 1,032 

-,839 -,839 

Vzgojiteljica 22 4,50 ,740 

Opazovanje otrok med 

prehranjevanjem, da otrok ne zaužije 

sestavine, ki je ne sme uživati. 

Pomočnica 

vzgojiteljice 
22 4,64 ,492 

-,311 ,757 

Vzgojiteljica 22 4,68 ,477 

Poznavanje telesnih znakov, ki so 

odziv na zaužitje prepovedane 

sestavine pri otroku, ki ima 

zagotovljeno dietno prehrano. 

Pomočnica 

vzgojiteljice 
22 4,73 ,456 

-,707 ,483 

Vzgojiteljica 22 4,82 ,395 

Pravočasno in pravilno ukrepanje v 

primeru pojava znakov, ki kažejo na 

uživanje prepovedanih sestavin 

hrane. 

Pomočnica 

vzgojiteljice 
22 4,91 ,294 

-,587 ,561 

Vzgojiteljica 22 4,95 ,213 

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M*) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – povsem nepomembno, 2 

– nepomembno, 3 – niti pomembno niti nepomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno). 
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Primerjava povprečnih vrednosti glede odnosa vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic do 

ukrepov, ki so navedeni v preglednici 10, je pokazala, da se med njimi ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike. Strokovnim delavcem vrtca, vključenega v raziskavo, je zelo 

pomembno medsebojno obveščanje vrtčevskih sodelavcev o dietni prehrani otrok v primeru 

nadomeščanja oziroma v primeru združevanja skupin, saj so se vsi anketirani strokovni 

delavci odločili za odgovor »zelo pomembno« (M = 5). Menijo, da je zelo pomembno tudi, da 

staršem povedo, da je njihov otrok zaužil hrano, ki je ne bi smel, saj se je za ta odgovor 

odločilo 95,5 % vseh anketiranih strokovnih delavcev (M=4,95). Doslednost pri razdeljevanju 

obrokov ter pravočasno in pravilno ukrepanje v primeru pojavov znakov, ki kažejo na 

uživanje prepovedanih sestavin hrane, je zelo pomembno 93,2 % anketiranim strokovnim 

delavcem. Vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljicam je pomembno, a ne zelo pomembno, 

da bi se zaposleni izobraževali o dietni prehrani otrok. Prav tako menijo, da je pomembno 

ozaveščati otroke na temo dietne prehrane ter uporabljati ločen pribor za razdeljevanje dietnih 

obrokov in ostale hrane.   

 

O odnosu oziroma o zavedanju resnosti dietne prehrane v vrtcu sem se neformalno 

pogovarjala z eno izmed vzgojiteljic, zaposleno v izbranem vrtcu. Vzgojiteljica je poudarila, 

da se zaveda resnosti tega problema, vendar vseeno ne čuti večjih pritiskov pri svojem delu, 

če ima v skupini otroka, za katerega se organizira dietna prehrana. Izpostavila je, da ima v 

skupini otroka z dieto, vendar otrok po njenem mnenju ne doživi hujše alergične reakcije, če 

zaužije zanj alergeno živilo. Vzgojiteljica zato ne pregleduje deklaracij, preden neko živilo 

ponudi temu otroku, in tudi ni pretirano pozorna na to, da bi otrok po naključju zaužil zanj 

alergeno živilo. V tem primeru povsem zaupa osebju v kuhinji vrtca, ki pripravlja dietne 

obroke. Povedala je, da bi dieto otroka veliko bolj resno jemala in ob tem čutila precej več 

strahu in odgovornosti, če bi otrok lahko zaradi zaužitja zanj alergenega živila dobil hujšo 

alergijsko reakcijo, kot je anafilaktični šok. V tem primeru bi bila vzgojiteljica veliko bolj 

pozorna na to, da otrok ne bi prišel v stik z zanj alergenim živilom. Ob tem pa je še poudarila, 

da bi v tem primeru ob svojem delu doživljala precejšen stres in strah, da ne bi prišlo do 

anafilaktičnega šoka. 

Tudi Poličnik (2014) je s svojo raziskavo ugotovil, da je med strokovnimi delavci vzgojno-

izobraževalnih zavodov prenizka ozaveščenost zaposlenih o vplivu alergijskih reakcij na 

zdravje. Ravno zaradi te nizke ozaveščenosti se dogaja, da zaposleni neustrezno ravnajo z 

dietnimi obroki in so hkrati premalo pozorni na situacije, v katerih bi otrok lahko zaužil zanj 

alergeno živilo. 
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4.5 Usposobljenost vzgojiteljev za prehransko oskrbo otrok, ki so 

preobčutljivi na hrano 
 

Preglednica 11 prikazuje odgovor na vprašanje o tem, ali so bili strokovni delavci vrtca, 

vključeni v raziskavo, kdaj priča alergijski reakciji na hrano oziroma so otroku nudili pomoč 

zaradi zaužitja alergena. 

Preglednica 11: Prisotnost vzgojiteljev ob alergijski reakciji na hrano pri otroku 

Ali ste pri svojem delu bili že kdaj 

priča alergijski reakciji na hrano 

oziroma ste otroku nudili pomoč 

zaradi zaužitja alergena?  

Pomočnica 

vzgojiteljice 

(f) 

f % 
Vzgojiteljica 

(f) 
f % 

Skupaj 

(f) 
f % 

Ne, nikoli. 16 72,7 14 63,6 30 68,2 

Da, enkrat, pri čemer je šlo za lažjo 

obliko alergijske reakcije. 
2 9,1 4 18,2 6 13,6 

Da, enkrat, in sicer pri najhujši obliki 

alergijske reakcije (anafilaktični 

šok). 

0 0,0 1 4,5 1 2,3 

Da, večkrat, pri čemer je šlo vedno 

za lažje oblike alergijskih reakcij. 
4 18,2 2 9,1 6 13,6 

Da, večkrat, tudi pri najhujši obliki 

alergijske reakcije (anafilaktični 

šok). 

0 0,0 1 4,5 1 2,3 

Skupaj 22 100,0 22 100,0 44 100,0 

 

Večina vzgojiteljic ter pomočnic vzgojiteljice (68,2 %) je odgovorila, da še nikoli ni bila priča 

alergijski reakciji na hrano oziroma še nikoli ni otroku nudila pomoči zaradi zaužitja alergena. 

Dve vzgojiteljici sta bili že priča najhujši obliki alergijske reakcije, in sicer ena je bila temu 

priča samo enkrat, druga pa večkrat tako pri najhujši kot lažji obliki alergijske reakcije. Štiri 

pomočnice vzgojiteljic in dve vzgojiteljici pa so bile že večkrat priče alergijskim reakcijam, 

pri čemer je šlo vedno za lažje oblike alergijskih reakcij (preglednica 11). 
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Preglednica 12 prikazuje odgovore strokovnih delavcev vrtca, ki so bili vključeni v raziskavo, 

o tem, kako bi ukrepali v primeru, da bi se otroku, ki nima zagotovljene dietne prehrane, po 

obroku pojavili srbeči kožni izpuščaji (koprivnica). 

Preglednica 12: Poznavanje ukrepov ob pojavu srbečih kožnih izpuščajev (koprivnica) pri 

otroku, ki nima zagotovljene dietne prehrane 

Ukrep 

Pomočnica 

vzgojiteljice 

(f) 

f % 
Vzgojiteljica 

(f) 
f % 

Skupaj 

(f) 
f % 

Izpuščaje bi poskušal/-a omiliti s 

hladilnim mazilom ter hladnimi 

obkladki. V primeru, da bi se stanje 

otroka poslabšalo, bi o tem obvestil/-

a njegove starše. 

6 27,3 5 23,8 11 25,6 

Izpuščajem ne bi posvečal/-a dodatne 

pozornosti; bodo že izzveneli. 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 

O pojavu izpuščajev bi nemudoma 

obvestil/-a starše in jim svetoval/-a, 

naj pridejo po svojega otroka. 

16 72,7 16 76,2 32 74,4 

Izpuščaje bi poskušal/-a omiliti z 

antihistaminiki ali s 

kortikosteroidnimi zdravili. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ukrepanje bi prepustila sodelavcu/-

ki, saj se sam/-a ne čutim dovolj 

usposobljen/-e za ukrepanje. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 22 100,0 21 100,0 43 100,0 

 

Pri tem vprašanju so se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice odločile samo za dva 

odgovora, in sicer v večini bi v primeru pojava srbečih kožnih izpuščajev (koprivnice) pri 

otroku, ki nima zagotovljene dietne prehrane, o pojavu izpuščajev nemudoma obvestile starše 

in jim svetovale, naj pridejo po svojega otroka (74,4 %).  Malo več kot četrtina (25,6 %) 

anketiranih bi v tem primeru izpuščaje poskušala omiliti s hladilnim mazilom ter hladnimi 

obkladki. Šele nato bi v primeru, da bi se stanje otroka poslabšalo, o tem obvestile njegove 

starše. Zanimivo je, da se nobena od anketiranih oseb ni odločila, da bi izpuščaje poskušala 

omiliti z antihistaminiki ali s kortikosteroidnimi zdravili (preglednica 12). Iz tega lahko 

sklepam, da so vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice seznanjene s tem, da v vrtcu 

otroku ne smemo dati nobenega zdravila, če za to nimamo predhodne pisne privolitve staršev 

oziroma skrbnikov. To velja tudi v primeru ob pojavu že znane bolezni ali poslabšanju 

kronične bolezni, ko moramo imeti za dajanje zdravila predhodno pisno privolitev staršev 

oziroma skrbnikov s soglasjem zdravnika in navodili o dajanju zdravila, ki jih je dal zdravnik. 
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Preglednica 13 prikazuje odgovore strokovnih delavcev vrtca, ki so bili vključeni v raziskavo, 

o tem, kako bi ukrepali v primeru, da bi otrok po zaužitju hrane postal hripav, kašljal in se 

dušil.  

Preglednica 13: Poznavanje ukrepov v primeru, da bi otrok po zaužitju hrane postal hripav, 

kašljal in se dušil 

Ukrep 

Pomočnica 

vzgojiteljice 

(f) 

f % 
Vzgojiteljica 

(f) 
f % 

Skupaj 

(f) 
f % 

Otrokovemu stanju ne bi posvečal/-a 

dodatne pozornosti, saj gre verjetno 

za čisto navaden kašelj. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Posvetoval/-a bi se s sodelavcem/-ko 

in bi nato skupaj ukrepala/-i. 
3 13,6 2 9,5 5 11,6 

Nemudoma bi poklical/-a zdravniško 

pomoč in sledil/-a njihovim 

navodilom do prihoda nujne 

medicinske pomoči. Med tem bi 

sodelavca/-ko prosil/-a naj o 

dogodku obvesti nadrejene in starše 

otroka. 

17 77,3 19 90,5 36 83,7 

Poklical/-a bi starše otroka in jim 

povedal/-a, kakšno je stanje otroka, 

ter jim svetoval/-a, naj pridejo ponj. 

2 9,1 0 0,0 2 4,7 

Skupaj 22 100,0 21 100,0 43 100,0 

 

Kar 83,7 % vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice bi v primeru, da bi otrok po zaužitju hrane 

postal hripav, kašljal in se dušil, nemudoma poklicale zdravniško pomoč in sledile njihovim 

navodilom do prihoda nujne medicinske pomoči. Med tem pa bi sodelavko prosile naj o 

dogodku obvesti nadrejene in starše otroka. Kar 11,6 % vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice 

bi se v tem primeru najprej posvetovale s sodelavko, šele nato bi skupaj ukrepali. Nekoliko 

manj vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic (4,7 %) bi poklicale starše otroka in jim povedale, 

kakšno je otrokovo stanje, ter jim svetovale, naj pridejo ponj. Iz tega podatka lahko sklepamo, 

da se 16,3 % vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ne čuti dovolj usposobljene za ukrepanje v 

primeru, da bi otrok po zaužitju hrane postal hripav, kašljal in se dušil (preglednica 13).  
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Preglednica 14 prikazuje odgovore strokovnih delavcev, vključenih v raziskavo, o tem, kaj bi 

naredili v primeru, da bi otrok, ki ima zagotovljeno dietno prehrano, doživel anafilaktični šok.  

Preglednica 14: Poznavanje ukrepov v primeru, da otrok z zagotovljeno dietno prehrano 

doživi anafilaktični šok 

 
Ukrep 

Pomočnica 

vzgojiteljice 

(f) 

f % 
Vzgojiteljica 

(f) 
f % 

Skupaj 

(f) 
f % 

1 Uporabiti avtoinjektor, vendar 

le v primeru, da bi imeli 

predhodno pisno privolitev 

staršev oziroma skrbnikov za 

dajanje zdravila s soglasjem 

zdravnika in navodili o dajanju 

zdravila, ki jih je podal 

zdravnik. 

18 85,7 20 90,9 38 88,4 

2 Uporabiti avtoinjektor tudi v 

primeru, da ne bi imeli 

predhodne pisne privolitve 

staršev oziroma skrbnikov za 

dajanje zdravila (avtoinjektor bi 

imeli v igralnici, ker bi pripadal 

nekemu drugemu otroku). 

1 4,8 0 0,0 1 2,3 

3 Otroka položiti na hrbet in mu 

dvigniti noge (Trendelenburgov 

položaj). 

5 23,8 3 13,6 8 18,6 

4 Otroka položiti na bok (bočni 

položaj oziroma položaj za 

nezavestnega). 

6 28,6 7 31,8 13 30,2 

5 V primeru, da bi otrok težko 

dihal, ga je potrebno dati v 

polsedeči položaj. 

7 33,3 7 31,8 14 32,6 

6 V primeru, da bi otrok bruhal, 

ga je potrebno dati v sedeči 

položaj. 

2 9,5 2 9,1 4 9,3 

7 V primeru, da bi otrok bruhal, 

ga je potrebno uležati na bok. 
7 33,3 5 22,7 12 27,9 

8 V primeru, da je otrok 

življenjsko ogrožen, najprej 

poklicati otrokove starše in jih 

obvestiti o dogodku, šele nato 

poklicati nujno medicinsko 

pomoč in obvestiti vodstvo 

vrtca. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

9 V primeru, da je otrok 

življenjsko ogrožen, najprej 

poklicati nujno medicinsko 

pomoč, šele nato obvestiti 

otrokove starše ter vodstvo vrtca 

o nastalem dogodku. 

18 85,7 22 100,0 40 93,0 
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Pri vprašanju, predstavljenem v preglednici 14, so bili ustrezni odgovori pod številkami 1, 3, 

5, 7 in 9. Na izbiro je bilo podanih več odgovorov. Večina anketiranih je ustrezno označila 

prvi (88,4 % anketiranih) in deveti (93,0 % anketiranih) odgovor. V obeh primerih je ustrezni 

odgovor izbralo več vzgojiteljic kot pomočnic vzgojiteljic. Obenem pa sta bila ta dva 

odgovora največkrat obkrožena tako s strani vzgojiteljic kot s strani pomočnic vzgojiteljic. 

Kar 30,2 % anketiranih bi otroka v primeru anafilaktičnega šoka položilo v položaj za 

nezavestnega in s tem ravnalo napačno. Le 18,6 % jih je ustrezno odgovorilo, da bi otroka 

položili v Trendelenburgov položaj. Pri tem vprašanju so imele vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice precej težav, zato lahko trdim, da so premalo usposobljene za ukrepanje v 

primeru anafilaktičnega šoka. 

 

Vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic sem zastavila vprašanje o tem, ali je treba za 

otroka s celiakijo uporabiti drug pribor pri razdeljevanju hrane v primeru, da delimo hrano z 

glutenom (preglednica 15). 

Preglednica 15: Odgovori na vprašanje: »Ali je potrebno za otroka s celiakijo uporabiti drug 

pribor pri razdeljevanju hrane, če delimo hrano z glutenom?«  

 Pomočnica 

vzgojiteljice 

(f) 

f % 
Vzgojiteljica 

(f) 
f % 

Skupaj 

(f) 
f % 

Da. 20 90,9 20 90,9 40 90,9 

Ne. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Nisem prepričan/-a. 2 9,1 2 9,1 4 9,1 

Skupaj 22 100,0 22 100,0 44 100,0 

 

Enako število, tako vzgojiteljic kot tudi pomočnic vzgojiteljic, je izbralo odgovor, da je 

potrebno uporabiti drug pribor, skupaj je na to vprašanje tako ustrezno odgovorilo 90,9 % 

vseh anketiranih. Nihče izmed anketiranih ni odgovoril napačno, saj se je ostalih 9,1 % 

anketiranih odločilo za odgovor, da niso prepričani, ali je treba uporabiti drug pribor ali ne 

(preglednica 15). 
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Vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic sem zastavila vprašanje o tem, ali lahko otrok s 

celiakijo uživa sirne namaze, mlečne napitke, salame, hrenovke, bombone, čokolade in 

paštete, ki vsebujejo različne zgoščevalce, emulgatorje ali stabilizatorje (preglednica 16). 

Preglednica 16: Odgovor na vprašanje: »Ali lahko otrok s celiakijo uživa sirne namaze, 

mlečne napitke, salame, hrenovke, bombone, čokolade in paštete, ki vsebujejo različne 

zgoščevalce, emulgatorje ali stabilizatorje?«. 

 Pomočnica 

vzgojiteljice 
f % Vzgojiteljica f % Skupaj f % 

Da. 3 13,6 0 0,0 3 6,8 

Ne. 13 59,1 18 81,8 31 70,5 

Nisem prepričan/-a. 6 27,3 4 18,2 10 22,7 

Skupaj 22 100,0 22 100,0 44 100,0 

 

Pri tem vprašanju je bil ustrezen odgovor, da lahko otrok s celiakijo uživa vsa navedena 

živila. Pravilno so na to vprašanje odgovorile le 3 pomočnice vzgojiteljice, kar predstavlja 

skupno 6,8 % vseh odgovorov. Večina anketiranih (70,5 %) je odgovorila napačno, saj so 

obkrožili odgovor ne. Ostale anketirane osebe (22,7 %) so izbrale odgovor, da niso 

prepričane, ali lahko otrok s celiakijo uživa navedena živila ali ne. Da je prišlo do takšnih 

rezultatov, je verjetno krivo tudi to, da anketirani iz vprašanja niso mogli razbrati, ali ti 

zgoščevalci, emulgatorji in stabilizatorji vsebujejo gluten ali ne. Tako je večina sklepala, da te 

snovi vsebujejo gluten in se odločila za odgovor ne (preglednica 16). 

Na tem mestu bi poudarila, da je nujno, da vzgojiteljice oziroma osebe, ki otroku s predpisano 

dieto strežejo hrano, preden temu otroku ponudijo določeno živilo, natančno preberejo 

deklaracijo na embalaži živila. Le na ta način se lahko prepričajo, da določeno živilo ne 

vsebuje alergena in je »varno« za otroka, ki ima alergijo na določeno živilo. 
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Preglednica 17 prikazuje odgovore na vprašanje o tem, katero hrano lahko otrok zaužije v 

primeru, da ima alergijo na arašide. 

Preglednica 17: Otrok z alergijo na arašide 

Otrok, ki ima alergijo na arašide, 

lahko je: 

Pomočnica 

vzgojiteljice 

(f) 

f % 
Vzgojiteljica 

(f) 
f % 

Skupaj 

(f) 
f % 

Vso hrano, razen arašidov. 
1 4,5 2 9,1 3 6,8 

Hrano, ki ne vsebuje arašidov v 

obliki, kot jih poznamo, vendar je v 

njej lahko prisoten manjši delež 

arašidov v spremenjeni obliki. 

3 13,6 2 9,1 5 11,4 

Hrano, ki ne vsebuje arašidov ter 

oreškov in je proizvedena v okolju, 

kjer v proizvodnji niso prisotni 

arašidi in oreščki. 

18 81,8 18 81,8 36 81,8 

Skupaj 22 100,0 22 100,0 44 100,0 

 

Rezultati raziskave kažejo (preglednica 17), da je večina anketiranih (81 %) ustrezno 

odgovorila, da otrok z alergijo na arašide lahko je samo hrano, ki ne vsebuje arašidov ter 

oreškov in je proizvedena v okolju, kjer v proizvodnji niso prisotni arašidi in oreščki. Na to 

vprašanje je skupaj neustrezno odgovorilo kar 18,2 % vseh anketiranih. Trije anketirani (6,8 

%) so izbrali odgovor, da lahko otrok z alergijo na arašide uživa vso hrano, razen arašidov. 

Nekoliko več anketiranih (11,4 %) pa je neustrezno odgovorilo, da lahko otrok z alergijo na 

arašide uživa hrano, ki ne vsebuje arašidov v obliki, kot jih poznamo, vendar je v njej lahko 

prisoten manjši delež arašidov v spremenjeni obliki. Odstotek neustreznih odgovorov (18,2 

%) je precej zaskrbljujoč, saj to pomeni, da se ta odstotek anketiranih oseb pri svojem delu v 

primeru, da so v stiku z otrokom, ki ima alergijo na arašide, vsakodnevno sooča s tveganjem, 

da pri tem otroku pride do alergijske reakcije. 
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Vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic sem zastavila naslednje vprašanje: »Otrok, ki ima 

alergijo na mleko, je naključno zaužil sladico, ki je vsebovala sledove mleka. Kmalu po 

zaužitju se je pri otroku pojavila driska. Kako bi ukrepali?« (preglednica 18). 

Preglednica 18: Poznavanje ukrepov v primeru, da otrok z alergijo na mleko, zaužije sladico, 

ki vsebuje sledove mleka 

 Pomočnica 

vzgojiteljice 

(f) 

f % 
Vzgojiteljica 

(f) 
f % 

Skupaj 

(f) 
f % 

Če bi se driska pri otroku 

ponovila še dvakrat, bi poklical/-a 

starše otroka ter jim svetoval/-a, 

naj pridejo po otroka, saj gre 

verjetno za kakšno nalezljivo 

bolezen. 

1 4,5 0 0,0 1 2,3 

Otrokovi driski ne bi posvečal/-a 

pretirane pozornosti. Starše bi o 

driski obvestil/-a, ko bi prišli po 

otroka. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Pomislil/-a bi na sladico, ki jo je 

otrok zaužil in sklepal/-a, da gre 

za odziv njegovega organizma na 

sledove mleka v sladici. V 

primeru poslabšanja otrokovega 

počutja bi poklical/-a njegove 

starše, jim pojasnil/-a, kaj se 

zgodilo, ter jim svetoval/-a, naj 

pridejo ponj, saj bo njihov otrok 

mogoče potreboval zdravniško 

pomoč. 

21 95,5 22 100,0 43 97,7 

Skupaj 22 100,0 22 100,0 44 100,0 

 

Iz preglednice 18 je razvidno, da bi skoraj vsi anketirani (97,7 %) v tem primeru pomislili na 

sladico, ki jo je otrok zaužil, in sklepali, da gre za odziv njegovega organizma na sledove 

mleka v sladici. V primeru poslabšanja otrokovega počutja bi poklicali njegove starše, jim 

pojasnili, kaj se zgodilo, ter jim svetovali, naj pridejo ponj, saj bo njihov otrok mogoče 

potreboval zdravniško pomoč. Le ena pomočnica vzgojiteljice (2,3 %) ne bi pomislila na 

alergijsko reakcijo in bi ob pojavu večkratne driske pri otroku posumila na kakšno nalezljivo 

bolezen ter staršem tako podala napačne informacije o zdravstvenem stanju njihovega otroka. 
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4.6 Težave vzgojiteljic pri zagotavljanju dietne prehrane v vrtcu 
 

Vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic sem v anketi ponudila tudi možnost, da zapišejo, s 

kakšnimi težavami se srečujejo pri zagotavljanju dietne prehrane otrok v vrtcu. Na to 

vprašanje je odgovorilo 13 oseb, od skupno 45 anketiranih. Njihove odgovore sem predstavila 

v preglednici 19, in sicer so zapisane tako, kot so jih zapisale vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic v anketni vprašalnik. 

Preglednica 19: Težave vzgojiteljic pri zagotavljanju dietne prehrane otrok v vrtcu 

 Zapisane težave 

1 Ni težav, samo redno preverjanje še s strani osebja na oddelku. 

2 Trenutno ni otroka z dieto (zaradi zdravstvenih razlogov). 

3 Se ne srečujem, upoštevam dietna navodila in spremljam posameznike. 

4 Se ne srečujem, upoštevam dietna navodila in spremljam posameznike. 

5 

Občasno zamešajo v kuhinji, tako da moram biti vsak obrok pozorna ves čas. Če sem 

leteča, imam težave s pridobivanjem informacij o dietah otrok. Kadar so otroci združeni, 

je do informacij še težje priti. Najbolj problematično se mi zdi, da so otroci z dietami 

izpostavljeni – da bi se temu izognili, bi morali dobiti dietno prehrano, ki je čim bolj 

podobna hrani ostalim. 

6 
Enolična prehrana. Zelo pozorna na dostavljeno hrano (napačna dieta). Če starši ne 

prinesejo potrdila, zahtevajo pa dieto. 

7 Pri zagotavljanju dietne prehrane v naši ustanovi ni težav. 

8 
Nepoznavanje otrok, ki imajo alergije (v vsaki igralnici bi morala biti slika in ime otroka, 

ki ima alergijo). V kolikor se skupine združujejo, bi morali biti strokovni delavci nujno 

obveščeni o dietah. 

9 Dosledno upoštevamo navodila. Zaenkrat težav z dietno prehrano še nisem imela v 

skupini. 

10 

Načeloma smo  vrtcu pri dietah zelo striktni, se je pa že zgodilo, da so deklici, alergični 

na orehe/oreščke, iz kuhinje pomotoma dali ajdov kruh z orehi, ki ga pa na srečo ni 

zaužila. Težava je tudi »želja« staršev, da damo otroku, alergičnemu na določeno hrano, 

tisto hrano, ki je sicer ne sme (npr. alergija na mleko, pa da mu vseeno damo sladoled). 

11 
Površnost kuharjev pri dodelitvi ustrezne hrane za diete (npr. pošljejo piškote, v katerih je 

med, in napišejo, da je za otroka, ki ima dieto (med)). 

12 Ni težav. 

13 Ni težav. 

 

Največ anketiranih (8 oseb) je zapisalo, da pri zagotavljanju dietne prehrane otrok v vrtcu 

nimajo težav. Štiri osebe so izpostavile, da težave nastajajo v kuhinji, največkrat zaradi 

njihove nedoslednosti, saj otroku z alergijo pošljejo živilo, ki je zanj alergeno. Dve osebi sta 
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izpostavili težavo glede komunikacije s starši, ki imajo otroka, alergičnega na določeno živilo. 

Ena oseba je tako izpostavila, da starši zahtevajo dieto za svojega otroka, čeprav v vrtec ne 

dostavijo ustreznega zdravniškega potrdila. Druga oseba pa je omenila starše, ki želijo, da 

otroku ponudijo sladoled, če je le-ta na jedilniku, čeprav ima njihov otrok alergijo na mleko in 

mlečne izdelke. Prav tako pa sta dve osebi izpostavili, da prihaja do težav, ko se skupine 

združujejo, saj v tem primeru ne poznata otrok in ne vesta, ali ima kdo izmed njih alergijo na 

živilo in s tem zagotovljeno dietno prehrano v vrtcu. 
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5 RAZPRAVA 

V raziskovalnem delu diplomske naloge sem si zastavila 5 raziskovalnih vprašanj in v 

nadaljevanju navajam odgovore na omenjena vprašanja. 

 

Raziskovalno vprašanje 1: Kako pogosto se vzgojitelji pri svojem delu srečujejo z otroki, 

ki jim je potrebno zagotavljati dietno prehrano? 

Skupno je bilo v raziskavo zajetih 374 otrok, od tega je bilo ugotovljeno, da ima 13 otrok v 

izbranem vrtcu alergijo na eno ali več živil hkrati in na podlagi tega tudi zagotovljeno dietno 

prehrano. Če to prikažemo z odstotki, pomeni, da ima 3,48 % otrok v izbranem vrtcu 

zagotovljeno dietno prehrano. 

Po pregledu pridobljenega seznama otrok od organizatorke prehrane, za katere vrtec, vključen 

v raziskavo, pripravlja dietne obroke, sem ugotovila, da se le-ta razlikuje od seznama, ki sem 

ga dobila s pomočjo anketnega vprašalnika. Od skupno 432 otrok, ki so vključeni v izbrani 

vrtec, ima 4,6 % otrok zagotovljeno dietno prehrano (20 otrok).  

 

Raziskovalno vprašanje 2: Kakšen je protokol zagotavljanja dietne prehrane v vrtcu?  

Pri tem vprašanju me je zanimalo, na kakšen način se v izbranem vrtcu otroku zagotovi dietna 

prehrana. Zanimalo pa me je tudi, ali so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic seznanjene z 

dolžnostmi staršev v primeru spremembe diete oziroma v primeru, ko dieta za določenega 

otroka ni več potrebna, ter ali vedo, da morajo starši vsako novo šolsko leto prinesti novo 

zdravniško potrdilo o prehranski posebnosti njihovega otroka. 

Na prvo vprašanje sem pridobila odgovor s pomočjo anketnega vprašalnika in tudi na podlagi 

pogovora z organizatorko prehrane vrtca, ki je bil vključen v raziskavo. V tem vrtcu se 

otrokom dietna prehrana zagotovi na podlagi zdravniškega potrdila specialista, potrdila 

posvetovalnice na Pediatrični kliniki ali pa na podlagi otrokovega osebnega zdravnika. Vsa 

ostala potrdila oziroma želje staršev niso dovolj za zagotovitev organizirane dietne prehrane. 

V neformalnih pogovorih sem zaznala primere, ko vzgojiteljice upoštevajo želje staršev, da 

njihov otrok ne bi užival določenega živila. Vzgojiteljice tako same iz obroka izločijo 

določeno živilo in obrok šele nato ponudijo otroku, saj takemu otroku vrtec ne more 

zagotoviti dietne prehrane. 

S pomočjo anketnega vprašalnika sem ugotovila, da je le 68,9 % vseh anketiranih 

vzgojiteljice in pomočnic vzgojiteljic seznanjenih s tem, da je dolžnost staršev v primeru 

spremembe diete oziroma v primeru, ko dieta za njihovega otroka ni več potrebna, da v vrtec 
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ponovno prinesejo ustrezno potrdilo zdravnika ali sami napišejo, da dieta ni več potrebna. 

Verjetno so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic pri tem vprašanju odgovarjale na podlagi 

svojih dosedanjih izkušenj. Smiselno bi bilo raziskati, zakaj je prišlo do takšnega odstopanja 

od ustreznega odgovora ter ali se vzgojiteljice zavedajo tveganja, do katerega lahko pride v 

primeru, da bi moral otrok imeti zagotovljeno dietno prehrano, pa je zaradi nezanesljivih 

informacij nima več. 

Z raziskavo sem ugotovila tudi, da je kar 91 % vseh anketiranih v izbranem vrtcu seznanjenih 

s tem, da morajo starši otrok, ki imajo alergijo na določeno živilo, vsako novo šolsko leto 

prinesti novo zdravniško potrdilo o prehranskih posebnostih otroka. 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Na kakšen način poteka obveščanje strokovnih delavcev 

vrtca o otrokovi dietni prehrani v vrtcu? 

Pri tem vprašanju me je zanimalo, na kakšen način pridejo strokovni delavci izbranega vrtca 

do podatkov o dietah otrok v primeru združevanja skupin oziroma ko skupine otrok ne 

poznajo. Največ anketiranih je izbralo odgovor, da diete otrok razberejo iz pisnih obvestil, 

obešenih po igralnicah. Nekoliko manj jih je označilo, da jih o tem predhodno obvesti 

vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice oddelka, v katerega je otrok vključen. Nobena izmed 

anketiranih oseb ni izbrala odgovora, da o dietah otrok ni obveščena in si ob tem tudi ne 

prizadeva, da bi prišla do teh informacij. Na podlagi rezultatov tega vprašanja lahko sklepam, 

da se vsem strokovnim delavcem zdi pomembno in si zato tudi na različne načine prizadevajo, 

da se seznanijo z dietami, ki jih imajo otroci, za katere so v tistem trenutku odgovorni. 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Kakšen odnos imajo vzgojitelji do zagotavljanja dietne 

prehrane otrokom?  

Odgovor na to vprašanje sem pridobila s pomočjo Likertove lestvice, pri čemer so strokovni 

delavci morali označiti, kako pomembni se jim zdijo ukrepi, ki so bili navedeni v tabeli. 

Rezultati, ki sem jih pridobila z raziskavo, kažejo, da so strokovnim delavcem izbranega vrtca 

skoraj vsi navedeni ukrepi zelo pomembni. Manj pomembno jim je le, da bi se v okviru 

službe izobraževali o dietni prehrani otrok ali da bi se samoiniciativno izobraževali o otrokovi 

dieti (o njegovi alergiji in možnih zapletih) in da ozaveščajo otroke glede dietne prehrane ter 

uporabljajo ločen pribor za razdeljevanje dietnih obrokov in ostale hrane.  

S pomočjo neformalnega pogovora z eno izmed vzgojiteljic izbranega vrtca sem prišla do 

podatka, da se njen odnos do zagotavljanja dietne prehrane spreminja glede na to, za kako 

resno, po njenem mnenju, alergijo na hrano gre oziroma do kako hudih alergijskih reakcij 
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lahko pride ob neupoštevanju predpisane diete. Ravnanje oziroma mišljenje te vzgojiteljice 

ocenjujem kot neprofesionalno in neodgovorno, saj vzgojiteljica ni strokovno usposobljena, 

da bi lahko odločala o tem, kako resna je določena dieta. V vsakem primeru bi se morala 

točno držati navodil in priporočil, ki jih dobi s strani staršev, vodstva vrtca in ne nazadnje s 

strani zdravnika, ki je izdal potrdilo o dietni prehrani. Menim, da bi moralo biti vodstvo vrtca 

oziroma organizatorka prehrane na takšne situacije bolj pozorna. 

 

Raziskovalno vprašanje 5: Ali vzgojitelji poznajo osnovne ukrepe za ravnanje ob pojavu 

alergijske reakcije pri otroku? 

Odgovor na to vprašanje sem pridobila s pomočjo vprašanj, s katerimi sem preverila, kako bi 

strokovni delavci izbranega vrtca ukrepali v danih situacijah. Rezultati so pokazali, da so 

strokovni delavci izbranega vrtca usposobljeni za ravnanje v primeru, da bi se otroku, ki nima 

zagotovljene dietne prehrane, po obroku pojavili srbeči kožni izpuščaji (koprivnica). Prav 

tako bi ustrezno ravnali v primeru, da bi otrok po zaužitju hrane postal hripav, bi kašljal in se 

dušil. Večina pa bi jih ustrezno odreagirala tudi v primeru, da bi otrok, ki ima alergijo na 

mleko, naključno zaužil sladico, ki je vsebovala sledove mleka. 

Nekoliko več težav so imele vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic pri odgovarjanju na 

vprašanje, kako bi ravnale v primeru, da bi otrok doživel anafilaktični šok. Pri tem vprašanju 

so imele možnost, da obkrožijo več odgovorov, med katerimi je bilo pravilnih 5 odgovorov. 

Večina anketiranih je za ustrezno označila le dva odgovora, vsi ostali odgovori so bili izbrani 

v manjšem številu. Na podlagi tega lahko sklepam, da so strokovni delavci tega vrtca premalo 

usposobljeni za ukrepanje v primeru anafilaktičnega šoka pri otroku, ki ima zagotovljeno 

dietno prehrano.  
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6 ZAKLJUČEK  

Z raziskavo sem pridobila podatke, s katerimi sem lahko odgovorila na vsa zastavljena 

raziskovalna vprašanja. Pozitivno me je presenetilo dejstvo, da je v izbranem vrtcu le 4,6 % 

otrok, ki imajo zagotovljeno dietno prehrano, saj sem menila, da bo ta odstotek nekoliko višji. 

To sem sklepala na podlagi raziskave Poličnika (2014), ki je ugotovil, da je v Sloveniji 2,89 

% vrtčevskih in osnovnošolskih otrok, ki jim je potrebno zagotavljati dietno prehrano v 

vzgojno-izobraževalnih zavodih. Glede na to, da je največ alergij oziroma preobčutljivih 

reakcij na hrano pri predšolskih otrocih in da le-te s časoma izzvenijo, sem sklepala, da bo 

odstotek otrok z alergijo na hrano oziroma preobčutljivo reakcijo v tem vrtcu višji. 

Kot primer oblike zagotavljanja posebne prehrane, sem preko neformalnega pogovora z 

dvema vzgojiteljicama prepoznala njuno pripravljenost, da upoštevata želje staršev o prehrani 

njihovih otrok v primeru, da starši nimajo ustreznega potrdila, na podlagi katerega bi jim vrtec 

zagotovil dietno prehrano. Vzgojiteljice se v tem primeru same odločajo, če bodo zagotovile 

posebno prehrano otroku. Menim, da bi bilo smiselno podrobneje raziskati, koliko vzgojiteljic 

upošteva želje staršev, na kakšen način, katere želje upoštevajo ter kakšne želje starši sploh 

izražajo. 

Anketirane osebe so kot težavo pri zagotavljanju diete prehrane v vrtcu največkrat navedle, da 

se težave pojavljajo v kuhinji vrtca. Navedle so, da se napake dogajajo zaradi nedoslednosti 

kuharskega osebja, saj otroku z alergijo pošljejo živilo, ki je zanj alergeno. Smiselno bi bilo 

raziskati, kako pogosto se to dogaja in zakaj do tega sploh prihaja. Menim, da bi bilo v vrtcu, 

ki je bil vključen v raziskavo, smiselno izvesti predavanja na temo dietne prehrane otrok, o 

možnih alergijskih reakcijah in o tem, kako pravilno ukrepati − predvsem v primeru 

anafilaktičnega šoka, saj je ob nepravilnem ukrepanju lahko močno ogroženo otrokovo 

življenje. Predavanje bi bilo smiselno izvesti tako za zaposlene v kuhinji kot tudi za strokovne 

delavce, zaposlene po oddelkih vrtca, saj je bilo s pomočjo raziskave zaznati, da imajo oboji 

pomanjkljivo znanje na to temo.  

Predlagam, da se raziskava s prej omenjenimi dodatnimi smernicami raziskovanja razširi na 

večje število slovenskih vrtcev. Na ta način bi pridobili večje število podatkov in s tem tudi 

boljši vpogled v dejavnike, ki vplivajo na ustrezno zagotavljanje dietne prehrane v vrtcu. Na 

podlagi teh ugotovitev pa bi lahko oblikovali priporočila, ki bi organizatorjem prehrane v 

vrtcih postavljala jasne protokole za zagotavljanje dietne prehrane. S tem, ko bi bilo to 

področje bolj jasno zastavljeno, bi bilo verjetno manj težav pri zagotavljanju dietne prehrane 

vrtčevskim otrokom. 
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8 PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani. 

Sem Darja Marn, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V 

okviru diplomske naloge sem se odločila, da opravim raziskavo o odnosu vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic do dietne prehrane v vrtcu, zato vas prosim, da natančno in iskreno 

odgovorite na spodnja vprašanja. Anketa je anonimna, vaši odgovori pa bodo uporabljeni 

izključno v namene diplomske naloge. 

1. Koliko let ste zaposleni v vrtcu? 

a) 0–10 let.   b)  10–20 let.    c)  20–30 let.   d)  30 let in več. 

 

2. Vaša dokončana izobrazba:  

a) poklicna šola, srednja šola, gimnazija. 

b) višja šola, visoka šola, univerzitetna izobrazba. 

c) specializacija ali magisterij. 

 

3. Delovno mesto, na katerem ste zaposleni: 

a) pomočnik/-ca vzgojitelja/-ice. 

b) vzgojitelj/-ica. 

c) pomočnik/-ca vzgojitelja/-ice po 17. členu Zakona o vrtcih. 

d) spremljevalec/-ka otroka s posebnimi potrebami. 

Na vprašanja od 4 do 8 odgovorite le, če delate na delovnem mestu vzgojitelja/-ice (pri 

vprašanju 3 ste izbrali odgovor b). 

4. Starostno obdobje vašega oddelka: 

a) prvo starostno obdobje (1–3 let). 

b) drugo starostno obdobje (3–6 let). 

c) kombinirani oddelek (1–6 let).  

 

5. Koliko otrok je vključenih v vaš oddelek?  _________ 
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6. Koliko otrok, vključenih v vaš oddelek, ima zagotovljeno dietno prehrano? 

a) Nihče. 

b) 1 otrok. 

c) 2 otroka. 

d) 3 otroci. 

e) 4 otroci. 

f) 5 otrok ali več. 

 

7. Na kratko opišite vrsto diete in število otrok, na primer: »alergija na mleko (1 otrok)«. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. Na kakšen način se otroku v vaši skupini omogoči dietna prehrana? Možnih je več 

odgovorov. 

a) Na podlagi zdravniškega potrdila specialista. 

b) Na podlagi potrdila dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki. 

c) Na podlagi potrdila otrokovega osebnega zdravnika. 

d) Na podlagi potrdila iz bioresonance. 

e) Na podlagi želje staršev. 

 

9. Ali morajo starši otrok, ki imajo alergijo na določeno živilo, vsako novo šolsko leto 

prinesti novo zdravniško potrdilo o prehranskih posebnosti otroka? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 
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10. V primeru spremembe diete oziroma v primeru, ko dieta za določenega otroka ni več 

potrebna, je dolžnost staršev, da: 

a) o tem ustno obvestijo otrokovo vzgojiteljico ali vodjo prehrane. Na podlagi 

tega se za otroka uvedejo spremembe v dietni prehrani oziroma se zanj dietna 

prehrana ukine. 

b) v vrtec ponovno dostavijo ustrezno potrdilo zdravnika ali sami napišejo 

potrdilo, da dieta ni več potrebna. Na podlagi tega se za otroka uvedejo 

spremembe v dietni prehrani oziroma se zanj dietna prehrana ukine. 

c) Nisem prepričan/-a, kakšna je dolžnost staršev v tem primeru. 

 

11. Na kakšen način ste obveščeni o dietah otrok v oddelku v primeru hkratne odsotnosti 

vzgojitelja/-ice in pomočnika/-ice vzgojitelja/-ice oddelka oziroma v času počitnic, ko 

se otroci združujejo? Možnih je več odgovorov. 

 

a) O tem me predhodno obvesti vzgojitelj/-ica oddelka, v katerega je vključen 

otrok. 

b) O tem me predhodno obvesti pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice oddelka. 

c) O tem me informirajo ostali/-e sodelavci/-ke, ki poznajo otroke in vedo, kateri 

otroci imajo zagotovljeno dietno prehrano. 

d) Diete otrok razberem iz pisnih obvestil, obešenih po igralnici. 

e) O dietah sem obveščen/-a preko obvestil, ki jih kuharsko osebje priloži hrani 

na vozičku. 

f) Do informacij pridem sam/-a (pogledam v dnevnik, se pozanimam pri vodji 

prehrane, povprašam ostale sodelavce/-ke, ipd.). 

g) Na diete me opozorijo otroci sami. 

h) O dietah otrok nisem obveščen/-a in si tudi ne prizadevam, da bi prišel/-la do 

teh informacij. 
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12. Kako pomembni se vam za zagotavljanje ustrezne dietne prehrane zdijo ukrepi, ki so 

navedeni v tabeli? Izbrano trditev označite z »x«. 

 

  

1 

 

povsem 

nepomembno 

 

2 

 

nepomembno 

 

3 

niti 

pomembno 

niti 

nepomembno 

 

4 

 

pomembno 

 

5 

 

zelo 

pomembno 

Medsebojno obveščanje 

vrtčevskih sodelavcev o dietni 

prehrani otrok v primeru 

nadomeščanja oziroma v primeru 

združevanja skupin. 

     

Izobraževanja zaposlenih o dietni 

prehrani otrok. 

     

Izobraževanja zaposlenih o 

ukrepanju v primeru alergijske 

reakcije. 

     

Lastno izobraževanje zaposlenih 

o otrokovi dieti (iskanje 

informacij o njegovi alergiji in 

možnih zapletih). 

     

Izmenjava informacij o otrokovi 

dietni prehrani med zaposlenimi 

in starši. 

     

Staršem je potrebno povedati, da 

je njihov otrok zaužil hrano, ki je 

ne bi smel. 

     

Ozaveščanje otrok na temo 

dietne prehrane. 

     

Pregled deklaracij predpakiranih 

živil, preden živilo ponudimo 

otroku. 

     

Doslednost pri razdeljevanju 

obrokov. 

     

Uporaba ločenega pribora za 

razdeljevanje dietnih obrokov in 

ostale hrane. 

     

Opazovanje otrok med 

prehranjevanjem, da otrok ne 

zaužije sestavine, ki je ne sme 

uživati. 

     

Poznavanje telesnih znakov, ki 

so odziv na zaužitje prepovedane 

sestavine pri otroku, ki ima 

zagotovljeno dietno prehrano. 

     

Pravočasno in pravilno ukrepanje 

v primeru pojava znakov, ki 

kažejo na uživanje prepovedanih 

sestavin hrane. 
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13. Ali ste pri svojem delu bili že kdaj priča alergijski reakciji na hrano oziroma ste otroku 

nudili pomoč zaradi zaužitja alergena? 

a) Ne, nikoli. 

b) Da, enkrat, pri čemer je šlo za lažjo obliko alergijske reakcije. 

c) Da, enkrat, in sicer pri najhujši obliki alergijske reakcije (anafilaktični šok). 

d) Da, večkrat, pri čemer je šlo vedno za lažje oblike alergijskih reakcij. 

e) Da, večkrat, tudi pri najhujši obliki alergijske reakcije (anafilaktični šok). 

 

14. Kako bi ukrepali v primeru, da bi se otroku, ki nima zagotovljene dietne prehrane, po 

obroku pojavili srbeči kožni izpuščaji (koprivnica)? Izberite en odgovor. 

a) Izpuščaje bi poskušal/-a omiliti s hladilnim mazilom ter hladnimi obkladki. V 

primeru, da bi se stanje otroka poslabšalo, bi o tem obvestil/-a njegove starše.  

b) Izpuščajem ne bi posvečal/-a dodatne pozornosti; bodo že izzveneli. 

c) O pojavu izpuščajev bi nemudoma obvestil/-a starše in jim svetoval/-a, naj 

pridejo po svojega otroka. 

d) Izpuščaje bi poskušal/-a omiliti z antihistaminiki ali s kortikosteroidnimi 

zdravili. 

e) Ukrepanje bi prepustila sodelavcu/-ki, saj se sam/-a ne čutim dovolj 

usposobljen/-e za ukrepanje. 

 

15. Kako bi ukrepali v primeru, da bi otrok po zaužitju hrane postal hripav, kašljal in se 

dušil? Izberite en odgovor. 

a) Otrokovemu stanju ne bi posvečal/-a dodatne pozornosti, saj gre verjetno za 

čisto navaden kašelj. 

b) Posvetoval/-a bi se s sodelavcem/-ko in bi nato skupaj ukrepala/-i. 

c) Nemudoma bi poklical/-a zdravniško pomoč in sledil/-a njihovim navodilom 

do prihoda nujne medicinske pomoči. Med tem bi sodelavca/-ko prosil/-a naj o 

dogodku obvesti nadrejene in starše otroka. 

d) Poklical/-a bi starše otroka in jim povedal/-a, kakšno je stanje otroka, ter jim 

svetoval/-a, naj pridejo ponj. 
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16. V primeru, da otrok, ki ima zagotovljeno dietno prehrano, doživi anafilaktični šok, je 

potrebno  (Možnih je več odgovorov.) 

a) uporabiti avtoinjektor, vendar le v primeru, da bi imeli predhodno pisno 

privolitev staršev oziroma skrbnikov za dajanje zdravila s soglasjem zdravnika 

in navodili o dajanju zdravila, ki jih je podal zdravnik. 

b) uporabiti avtoinjektor tudi v primeru, da ne bi imeli predhodne pisne privolitve 

staršev oziroma skrbnikov za dajanje zdravila (avtoinjektor bi imeli v igralnici, 

ker bi pripadal nekemu drugemu otroku). 

c) otroka položiti na hrbet in mu dvigniti noge (Trendelenburgov položaj). 

d) otroka položiti na bok (bočni položaj oziroma položaj za nezavestnega). 

e) v primeru, da bi otrok težko dihal, ga je potrebno dati v polsedeči položaj. 

f) v primeru, da bi otrok bruhal, ga je potrebno dati v sedeči položaj. 

g) v primeru, da bi otrok bruhal, ga je potrebno uležati na bok. 

h) v primeru, da je otrok življenjsko ogrožen, najprej poklicati otrokove starše in 

jih obvestiti o dogodku, šele nato poklicati nujno medicinsko pomoč in 

obvestiti vodstvo vrtca. 

i) V primeru, da je otrok življenjsko ogrožen, najprej poklicati nujno medicinsko 

pomoč, šele nato obvestiti otrokove starše ter vodstvo vrtca o nastalem 

dogodku. 

 

17. Ali je potrebno za otroka s celiakijo uporabiti drug pribor pri razdeljevanju hrane, če 

delimo hrano z glutenom?  

a) Da. 

b) Ne. 

c) Nisem prepričan/-a. 

 

18. Ali lahko otrok s celiakijo uživa sirne namaze, mlečne napitke, salame, hrenovke, 

bombone, čokolade in paštete, ki vsebujejo različne zgoščevalce, emulgatorje ali 

stabilizatorje? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Nisem prepričan/-a. 
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19. Otrok, ki ima alergijo na arašide lahko je: 

a) vso hrano, razen arašidov. 

b) hrano, ki ne vsebuje arašidov v obliki, kot jih poznamo, vendar je v njej lahko 

prisoten manjši delež arašidov v spremenjeni obliki. 

c) hrano, ki ne vsebuje arašidov ter oreškov in je proizvedena v okolju, kjer v 

proizvodnji niso prisotni arašidi in oreščki. 

 

20. Otrok, ki ima alergijo na mleko, je naključno zaužil sladico, ki je vsebovala sledove 

mleka. Kmalu po zaužitju se je pri otroku pojavila driska. Kako bi ukrepali? Izberite 

en odgovor. 

a) Če bi se driska pri otroku ponovila še dvakrat, bi poklical/-a starše otroka ter 

jim svetoval/-a, naj pridejo po otroka, saj gre verjetno za kakšno nalezljivo 

bolezen. 

b) Otrokovi driski ne bi posvečal/-a pretirane pozornosti. Starše bi o driski 

obvestil/-a, ko bi prišli po otroka. 

c) Pomislil/-a bi na sladico, ki jo je otrok zaužil in sklepal/-a, da gre za odziv 

njegovega organizma na sledove mleka v sladici. V primeru poslabšanja 

otrokovega počutja bi poklical/-a njegove starše, jim pojasnil/-a, kaj se zgodilo, 

ter jim svetoval/-a, naj pridejo ponj, saj bo njihov otrok mogoče potreboval 

zdravniško pomoč. 

 

21. S kakšnimi težavami se srečujete pri zagotavljanju dietne prehrane otrok v vrtcu? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Priloga 2: Seznam posameznih vrst alergij (na podlagi seznama vrtec 

organizira dietno prehrano) 
 

Preglednica 20: Seznam posameznih vrst alergij 

 Vrsta alergije Oddelek 

1 Alergija na kravje mleko 1 

2 Alergija na jogurt 2 

3 Alergija na jajca in jajčne izdelke 3 

4 Alergija na sončnično seme 4 

5 Alergija na kivi 5 

6 Alergija na jajce 6 

7 Alergija na pistacije, drevesne oreščke, arašide, surovi 

paradižnik in mandarine 

7 

8 Dieta brez oreščkov, lešnikov in arašidov 8 

9 Nadomestek kravjega mleka s kozjim mlekom 9 

10 Alergija na arašide in sojo (epipen) 10 

11 Alergija na jajca, kravje mleko, drevesne oreščke, 

arašide, krompir, sojo, sezam, breskve in jabolka 

(celiakija) 

11 

12 Alergija na mleko in mlečne izdelke 12 

13 Alergija na kravje mleko 12 

14 Alergija na kravje mleko 12 

15 Alergija na kravje mleko, jajca in oreščke 12 

16 Uravnotežena vegetarijanska prehrana 13 

17 Alergija na mleko in mlečne izdelke 13 

18 Alergija na mleko in mlečne izdelke 13 

19 Alergija na mleko in mlečne izdelke 14 

20 Alergija na arašide 15 

 


