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POVZETEK 

Ekološka živila so proizvod ekološkega kmetijstva. Ekološko kmetijstvo je oblika in način 

kmetovanja, ki zagotavlja pridelavo visokokakovostne in varne hrane. Ekološko pridelana 

hrana je pridelana brez kemičnih gnojil, pesticidov in gensko spremenjenih organizmov, 

prepovedana je uporaba hormonov kot stimulatorjev rasti ter preventivna uporaba antibiotikov 

in antidepresivov. Vse to jamči najvišjo kakovost ekološke hrane.  

Vključevanje kakovostne hrane v vrtčevsko prehrano je zelo pomembno, prav tako tudi 

seznanitev otrok z ekološkimi živili. Uredba o zelenem javnem naročanju živil določa 

minimalen delež ekoloških živil v vrtcu, tj. 15 %. Otroci v predšolskem obdobju pridobivajo 

izkušnje in navade, ki jih nato prenašajo v kasnejša življenjska obdobja, zato je nujno in 

koristno, da jih spoznamo z ekološko pridelano hrano, saj zdrava prehrana vpliva na zdravje 

posameznika oziroma kasneje tudi na naslednje generacije. V diplomskem delu sem s pomočjo 

deskriptivne metode raziskovala, kako organizatorji vrtčevske prehrane v dnevne jedilnike 

vključujejo ekološka živila ter s kakšnimi težavami se pri tem srečujejo. Za potrebe raziskave 

sem oblikovala anketni vprašalnik, ki so ga izpolnjevali organizatorji prehrane v različnih vrtcih 

po Sloveniji. Ugotovila sem, da v večini vrtcev zaposlene informirajo o vključevanju ekološko 

pridelane hrane na dnevni jedilnik. Prav tako vrtci sodelujejo v različnih zunanjih projektih, ki 

so namenjeni tako ponudbi hrane kot vključevanju otrok v različne dejavnosti in so tematsko 

povezani z ekološko pridelano hrano. Pri naročanju se organizatorji prehrane največkrat 

srečujejo z nezadostno ponudbo ekoloških živil in visokimi cenami. Ekološka živila vključujejo 

na jedilnik zato, ker so bolj zdrava za otroke, hkrati pa podpirajo lokalno in slovensko pridelavo. 

Anketiranci menijo, da bi v prihodnje morali v prehrano otrok vključiti več ekološko pridelane 

hrane. Glede na rezultate raziskave predlagam, da se poveča minimalen delež ekoloških živil v 

vrtcih in se izboljšajo pogoji za oskrbo vrtcev z ekološkimi živili. 

Ključne besede: ekološko kmetovanje, ekološka živila, kakovost živil, vrtec, vrtčevska 

prehrana 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Organic food is produced by organic farming which is a form of farming that ensures the 

production of high-quality and secure food. Organically produced food is produced without 

chemical fertilizers, pesticides and GMO’s. Use of hormones as growth stimulators as well as 

the prevention use of antibiotics and antidepressants is also forbidden. All those criteria help to 

ensure the highest quality of organic food.  

Integration of quality food in kindergarten diet is very important, as it is to introduce organic 

food to the children. Slovene regulation on the Green public procurement of food establishes a 

minimum share of organic food in kindergartens which is 15%. Kindergarten children are 

getting experiences and habits which are transferred into different age stages. This is why it is 

necessary and useful to introduce organic food to kindergarten children, because healthy diet 

influences the health of individuals as well as the next generations. In our thesis we used a 

descriptive method with research on integration of organic food in kindergarten diet by nutrition 

specialists in kindergarten and on what kind of difficulties they experience by doing that. For 

research purposes we made a questionnaire, which was sent to nutrition specialists in different 

kindergartens in Slovenia. We have established that employees in the majority of kindergartens 

are informed on integration of organic food on daily menu. Kindergartens also participate in 

different external projects, which are intended to offer food as well as to integrate children in 

various activities and are thematically connected to organically produced food. While procuring 

organic food, nutrition specialists often experience insufficient offer and high prices of organic 

food. They include organic food on the kindergarten menu, because it is healthier for the 

children and at the same time they support local and Slovene food production. Their opinion is 

that in the future more organically produced food should be incorporated in kindergarten diet. 

Considering the results of our research we propose that a minimum share of organic food in 

kindergartens  and that the terms of procuring organic food in kindergartens become better..   

Keywords: organic farming, organic food, quality food, kindergarten, kindergarten diet 
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1 UVOD 

Ljudje se vedno bolj zavedamo, kako lahko hrana vpliva na naše zdrave. Zato se tudi odločamo 

za kakovostno hrano, ki je največkrat ekološkega izvora. Ekološka živila ne vsebujejo 

pesticidov, težkih kovin ter drugih snovi, ki negativno vplivajo na naše zdravje, so pa lahko 

pomemben vir antioksidantov, vitaminov in elementov ter drugih snovi, ki  pozitivno vplivajo 

na naše zdravje. Ekološko pridelana živila se poskuša vključiti tudi v prehrano otrok ter 

mladostnikov. Določen je že minimalen delež ekoloških živil, ki ga morajo organizatorji 

prehrane upoštevati pri načrtovanju prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.  

V diplomskem delu se osredotočam na vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko prehrano.  

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del predstavlja teoretično izhodišče, ki 

zajema ekološko kmetijstvo in živila, zakonodajo, certifikacijo, nadzor, trg ekoloških živil, 

kakovost, označevanje ekoloških živil in prehrano v vrtcu. V drugem delu je predstavljena 

raziskava, s katero sem ugotavljala, kako pogosto v vrtcih na jedilnike vključujejo ekološka 

živila, kakšni so razlogi za vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko prehrano, kateri dejavniki 

vplivajo na naročanje ekoloških živil, kakšna je oskrba s takimi živili v vrtcu in kakšen je odnos 

organizatorjev prehrane do ekološko pridelane hrane. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Ekološka živila in kmetijstvo  

Ekološka živila so proizvod ekološkega kmetijstva. Ekološko kmetijstvo je oblika in način 

kmetovanja, ki ima v slovenskem kmetijskem prostoru velik pomen, ter zagotavlja pridelavo 

visokokakovostne in varne hrane. Vpliva na trajnostno gospodarjenje naravnih obnovljivih 

virov in tudi na rejo živali. Dopolnjujeta se pridelava rastlin ter reja živali. Ekološko kmetovanje 

prispeva k zagotavljanju javnih dobrin, ohranjanju kulturne kmetijske krajine, varstvu virov 

pitne vode in varovanju celotnega okolja (Ekološko kmetovanje, b. d.). 

Rode (b. d.) opredeli ekološko kmetijstvo kot sistem, ki si prizadeva, da porabnike oskrbuje s 

pristnimi in kakovostnimi živili, ob tem pa upošteva in spoštuje sisteme naravnih ciklov. Vpliv 

človeka na okolje je pri tem čim manjši, kmetijski sistem pa deluje čim bolj naravno. Ekološko 

kmetovanje si prizadeva za vzpostavitev sistema trajnostnega upravljanja v kmetijstvu, 

pridelavo in predelavo izdelkov visoke kakovosti ter pridelavo in izdelavo širokega izbora živil 

ter drugih kmetijskih pridelkov.  

IFOAM (Mednarodna zveza ekoloških gibanj) je predstavila štiri principe ekološkega 

kmetovanja: 

 Princip zdravja – gre za izboljševanje in ohranjanje zdravja tal, rastlin, človeka in 

planeta. 

 Princip ekologije – temelji na delu, posnemanju in ohranjanju živih ekoloških sistemov 

in kroženj. 

 Princip poštenosti – zagotavljanje poštenosti, ki je povezana z okoljem in življenjskimi 

priložnostmi. 

 Princip previdnosti – gre za varovanje zdravja sedanjih in bodočih generacij ter okolja 

(Rode, b. d.). 

Leta 1998 je bila na Švedskem opravljena študija o odnosu ljudi do ekoloških živil, o prijaznem 

vedenju do okolja in o posledicah, ki so povezane z okoljem in zdravjem ljudi. 2000 švedskim 

državljanom so razdelili ankete. Odzivnost je bila 58 %, saj se je odzvalo 1154 anketirancev. 

Raziskava je pokazala, da ljudje kupujejo ekološka živila, ker jih skrbi za svoje zdravje in 

okolje, v katerem bivajo (Magnusson, Arvola, Hursti, Aberg in Sjödén, 2002).  

Študija, ki so jo opravili na 22.366 odraslih v Franciji, je pokazala, da se potrošniki odločajo za 

nakup ekološko pridelane hrane zaradi boljšega okusa, saj živila ne vsebujejo pesticidov, poleg 
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tega še zaradi skrbi za svoje zdravje oz. etičnih ali okoljskih razlogov (Baudry in sod., 2017). 

Na uživanje ekoloških živil pa vplivajo tudi vrednote, kot so usmerjenost vase, varnost, 

skladnost idr. Te vrednote pozitivno vplivajo na odnos do ekološko pridelane hrane (Aertsens, 

Verbeke, Mondalaers in Van Huylenbroeck, 2009). 

2.1.1 Zakonodaja ekoloških živil 

Predpisi, ki urejajo ekološko kmetijstvo v Sloveniji so: 

 Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih izdelkov oziroma živil; 

 Pravilnik o določitvi območij v Republiki Sloveniji, ki so primerna za ekološko 

čebelarjenje, z izdelano karto neprimernih območij za ekološko čebelarjenje v RS;  

 Karta neprimernih območij za ekološko čebelarjenje v RS. 

Predpisi so usklajeni z evropsko Uredbo Sveta št. 2092/91 o ekološkem načinu pridelovanja in 

označevanja kmetijskih pridelkov in živil. Ne smemo pozabiti še na zasebna nadstandarda 

Biodar in Demeter (Podmenik, 2012).  

2.1.2 Certifikacija 

Vsaka ekološka kmetija mora pridobiti certifikat. S prvo prijavo v kontrolo gre kmetija v 

preusmeritveno obdobje, ki traja do 24 mesecev, in po katerem nato pridobi eko certifikat 

(Analiza stanja ekološkega kmetovanja, 2108). Kmetija, ki želi pridobiti eko certifikat, mora 

izpolniti naslednje korake: 

 1. korak: prijava v postopek certificiranja ekološke pridelave in predelave. 

 2. korak: sklenitev pogodbe (za nedoločen čas). 

 3. korak: seznanitev s postopkom certificiranja (osebno, pisno po pošti). 

 4. korak: izvedba kontrole. 

 5. korak: odprava morebitnih neskladnosti. 

 6. korak: pridobitev certifikata (Ekološka pridelava in predelava, b. d.). 

2.1.3 Nadzorni sistem  

Kontrolo nad ekološkim kmetovanjem in izdajanje certifikatov v skladu predpisi lahko izvajajo 

organizacije, ki so pravne ali fizične osebe, in jih na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev 

določi minister. Nadzor nad organizacijami za kontrolo in certifikacijo pa izvaja Urad RS za 

varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Organizacije, ki so bile do sedaj imenovane za 

kontrolo in certifikacijo, so: 
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 Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu (KON-CERT); 

 Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru za tehnično preizkušanje in 

analiziranje (IKC UM); 

 Bureau Veritas d. o. o.; 

 TÜV SÜD Sava (Nadzorni sistem, 2018). 

2.1.4 Trg ekoloških živil 

Ekološko kmetijstvo je v Sloveniji in po svetu v zadnjih dveh desetletjih doživelo velik vzpon 

ter predstavlja velik izziv za pridelovalce hrane. Vse več potrošnikov kupuje ekološka živila 

kljub višji ceni, saj dajejo prednost kakovosti in ugodnemu vplivu na zdravje (Niggli, Slabe, 

Schmid, Halberg in Schluter, 2009). Pridobljene ocene količin ekoloških živil v Sloveniji 

kažejo, da slovenski pridelovalci in predelovalci ne zmorejo zadovoljiti povpraševanja 

potrošnikov. Posledično iz leta v leto narašča uvoz ekoloških živil iz drugih evropskih držav 

(Slabe, Lampič in Juvančič, 2011). Število ekoloških kmetij v Sloveniji iz leta v leto niha. V 

letu 2016 se je število ekoloških kmetij povečalo za 9 % glede na leto 2015. To pomeni, da je 

bilo takšnih kmetij 2933. Zemljišča so se v letu 2016 povečala za 3864 ha v primerjavi z letom 

2015 (Maver, 2017). V Evropi je ekološka živilska industrija zelo donosna. Trg Zahodne 

Evrope je med letoma 2015 in 2016 doživel 5,4 % rast, medtem ko je trg Vzhodne Evrope 

doživel 8,8 % rast. Med evropskimi državami je na področju ekološke živilske industrije 

vodilna Nemčija, sledi ji Francija (Organic food market in Europe – Statistics and Facts, b. d.). 

Tudi na svetovni ravni se opaža rast na trgu ekološkega kmetijstva. V svetu so na tem področju 

vodilne Združene države Amerike, sledijo Nemčija, Francija in Kitajska. Po številu 

pridelovalcev in predelovalcev ekološko pridelane hrane je vodilna Indija s 585.200 

pridelovalci in predelovalci, sledita ji Etiopija z 203.602 pridelovalcema in predelovalcema in 

Mehika z 200.039 pridelovalci in predelovalci (Another record year for organic agriculture 

worldwide, 2017).  

V letu 2017 je bilo v Sloveniji registriranih 3635 ekoloških kmetij. To predstavlja 5,2 % vseh 

kmetij v Sloveniji. Od tega je 3190 kmetij že dobilo eko certifikate, ostale so še v postopku 

pridobivanja. Ekološko obdelanih je bilo 46.224,11 ha zemlje, kar predstavlja 9,6 % vseh 

slovenskih kmetijskih zemljišč (Analiza stanja ekološkega kmetovanja, 2018). Podatki o 

ekoloških kmetijah, ekološko obdelanih površinah in izdanih eko certifikatih so prikazani na 

sliki 1. 
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Slika 1: Skupno število ekoloških kmetij, ekološko obdelane površine, certifikatov in 
biodinamičnih kmetij v Sloveniji od leta 2006 do 2017 (Analiza stanja ekološkega kmetovanja, 
2018). 

2.1.5 Kakovost ekoloških živil 

Varna hrana in njena kakovost se po svetu zelo razlikujeta. Industrija je povsod kontaminirala 

tako hrano kot pitno vodo, zato se je že pred več kot desetletjem začelo pogovarjati o varnosti, 

kakovosti in neoporečnosti hrane in vode (Lairon, 2010). Kakovost je poleg cene en 

najpomembnejših dejavnikov pri naročanju in nakupovanju ekoloških živil. Ekološka hrana je 

pridelana brez kemičnih gnojil, pesticidov in gensko spremenjenih organizmov, prepovedana 

je uporaba hormonov kot stimulatorjev rasti ter preventivna uporaba antibiotikov in 

antidepresivov. Vse to jamči najvišjo kakovost ekološke hrane (Slabe in Dolenc, 2011).  

Študije, opravljene na področju kakovosti ekološko pridelane hrane, so pokazale, da: 

 imajo boljše razmerje maščobnih kislin, 

 imajo višjo vsebnost vitaminov in mineralov (elementov) v sledeh, 

 vsebujejo več sekundarnih produktov presnove (fenoli, flavonoidi, karotin, likopen, 

ipd.), 

 je v ekološki zelenjavi višja vsebnost vitamina C, 

 je izredno majhna ali skoraj ničelna obremenjenost s preostanki pesticidov, 

 je manj ostankov miotoksinov, 

 v ekološko pridelani zelenjavi težko najdemo ostanke nitratov (Yu in sod., 2018). 

Slabe in Dolenc (2011) še navajata, da je v ekoloških jajcih višja vsebnost lecitina, ekološka 

jajca vsebujejo več karotina, je v ekološko pridelani pšenici za 15 % več esencialnih kislin kot 

pri konvencionalno pridelani pšenici in da imajo ekološka živila boljši okus. 
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2.1.6 Označevanje ekoloških živil 

Vsak ekološki pridelek oziroma živilo mora imeti s strani pooblaščene kontrolne organizacije 

izdan certifikat. Certifikat se izda vsako leto na podlagi natančnega pregleda (Označevanje, 

2018). Pri označevanju se upoštevajo določila Uredbe Sveta (ES), Uredbe Komisije (ES), 

Uredbe Komisije (EU), Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil, Pravilnika o 

splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana, in Pravilnika o označevanju hranilne 

vrednosti živil (Označevanje ekoloških živil, 2011). Poleg označbe »ekološki« se lahko 

uporabljata tudi označbi oziroma okrajšavi »bio« in »eko«. Pri označbi je obvezna tudi uporaba 

evropskega logotipa. Ekološka živila so lahko označena tudi z nacionalnim zaščitnim znakom 

ter dodatnimi blagovnimi znamkami, kot na primer Biodar in Demeter (Označevanje, 2018). 

Nadzor nad pravilnim označevanjem ekoloških živil izvaja Inšpektorat RS za kmetijstvo, 

gozdarstvo, hrano in okolje (Varnost, kakovost, nadzor in označevanje, 2018).  

 

Slika 2: Uradni zaščitni znak za označevanje ekoloških živil v Sloveniji (Označevanje, 2018). 

 

Slika 3: Uradni znak za označevanje ekoloških živil v Evropski uniji (Označevanje, 2018). 

 

Slika 4: Zasebna blagovna znamka Biodar (Označevanje, 2018). 

 

Slika 5: Zasebna blagovna znamka Demeter (Označevanje, 2018). 
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2.2 Vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko prehrano  

Vrtčevska prehrana skupaj s šolsko prehrano zaseda v Sloveniji posebno mesto, saj sta 

organizacijsko in zakonodajno dobro urejeni. Zakonodaja predvideva strokovno spremljanje 

skladnosti prehrane s prehranskimi smernicami, ki so v veljavi in se upoštevajo pri organizaciji 

prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Strokovno spremljanje izvaja Nacionalni inštitut 

za javno zdravje po Zakonu o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013). Zakon o šolski prehrani v 

4. členu določa upoštevanje Smernic za zdravo prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah pri organizaciji prehrane. Smernice vključujejo cilje, načela, vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti, strokovne usmeritve, navodila, ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje 

sestave, količinske normative ipd. (Strokovno spremljanje skladnosti šolske prehrane s 

strokovnimi usmeritvami, 2017).  

V vrtcih in ostalih vzgojno-izobraževalnih ustanovah se za ekološko pridelano hrano odločijo, 

ker ne vsebuje ostankov kemičnih sredstev, vsebuje več vitaminov in mineralov, ima bolj bogat 

okus, je ekološka pridelava prijazna do okolja in ker s tem podpirajo slovensko pridelavo (Šenk 

Zidar, 2011). V 6. členu Uredbe o zelenem javnem naročanje je zapisano, da naj bi ekološka 

živila predstavljala najmanj 15 % delež glede na celotno število vseh živil (Uredba o zelenem 

javnem naročanju, 2017). Prehrana predstavlja pomemben dejavnik za telesni in duševni razvoj 

predšolskega otroka. Otroci v predšolskem obdobju pridobivajo izkušnje in navade, ki jih nato  

prenašajo v kasnejša življenjska obdobja. Zato je nujno in koristno, da jih spoznamo z ekološko 

pridelano hrano, saj prehrana vpliva na zdravje posameznika oziroma kasneje tudi na naslednje 

generacije (Zdravje v vrtcu, 2015). 

2.2.1 Postopek uvajanja ekološke hrane v vrtčevsko prehrano 

V zadnjem desetletju so bili narejeni pomembni koraki na področju zdravja, ekološkega 

kmetijstva, gospodarstva in čistega okolja. Uspešno uvajanje ekoloških živil je v veliki meri 

odvisno od izpolnitve določenih pogojev socialnega okolja, kot so podpora vodstva in ustanove, 

podpora kolektiva, podpora staršev, podpora kuhinjskega osebja in sodelovanje z 

računovodstvom. Tehnični postopek uvajanja ekoloških živil pa je sestavljen iz naslednjih 

korakov: 

 1. korak: Priprava pravne podlage za nabavo ekoloških živil, ki je v skladu z zakonodajo 

(javno naročanje, objava obvestila javnega naročanja, ponudne in pregled ponudb, 

oddaja javnega naročila ter obvestilo o oddaji javnega naročila). 

 2. korak: Izobraževanje vseh udeležencev. 
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 3. korak: Dejavnosti pri zagotavljanju oskrbe z ekološkimi živili.  

 4. korak: Uvajanje ekoloških živil (Slabe in Dolenc, 2011). 

2.2.2 Težave pri uvajanju ekološke hrane  

Pri uvajanju ekoloških živil v prehrano lahko naletimo na težave. Srečamo se lahko s premalo 

podpore iz socialnega okolja ali pa naletimo na ovire s strani dobaviteljev in ponudbe. 

Največkrat se organizatorji prehrane srečujejo z nezadostno ponudbo ekoloških živil, z 

nezainteresiranostjo ekoloških kmetij za oddajo ponudbe, neurejenim sistemom HACCP na 

nekaterih ekoloških kmetijah in z višjimi cenami ekoloških živil. Prav tako se kot težava lahko 

pojavi pomanjkanje strokovne in logistične podpore državnih institucij ter medresorskega 

sodelovanja (Slabe in Dolenc, 2011). 

2.2.3 Izobraževanje udeležencev 

Pri uvajanju ekološko pridelane hrane v prehrano je pomemben vidik izobraževanje vseh 

udeležencev (zaposlenih, staršev in otrok). Izobraževanje otrok lahko poteka v okviru 

»Ekomalice«. Pri tem se otroci lahko naučijo skrbeti za okolje, pitno vodo in svoje zdravje ter 

hkrati tudi trajnostnega razvoja. Izobraževanje zaposlenih lahko poteka med šolskim letom, in 

sicer v okviru predavanj in delavnic, kot so: Kakovost ekoloških živil, Ekološko kmetijstvo 

varuje pitno vodo, Postopki priprave okusnih, polnovrednih in zdravih zelenjavnih jedi, 

Ekološka živila v kuhinjah javne hrane, Kako prepoznati ekoživila? ipd. Izobraževanje staršev 

lahko prav tako poteka v okviru predavanj in delavnic, ki se jih lahko udeležijo skupaj z otroki. 

Primer takih izobraževanj in delavnic so: Ekopraznik v vrtcu, Program Ekološka kmetija, obisk 

ekokmetije, Ekoteden ipd. (Slabe in Dolenc, 2011). 

2.2.4 Lokalna trajnostna oskrba  

Zaradi negotovosti pri globalnem zagotavljanju hrane je Evropska unija začela poudarjati 

pomen lokalno pridelane hrane in čim višje stopnje samooskrbe. Ključnega pomena pri tem je 

tudi skrajševanje oskrbne verige. Z lokalno pridelavo in skrajšanimi oskrbnimi verigami je 

močno povezano trajnostno kmetijstvo (Priporočila za javno naročanje živil, 2013).  

Lokalna  hrana je hrana, pridelana v lokalnem okolju, in od njive do krožnika potuje najkrajši 

čas (Kratke prehranske verige, 2018). Lokalno trajnostna oskrba s hrano je bila v Resoluciji o 

nacionalnem programu prehranske politike 2005–2010 predstavljena kot tretji steber 

zagotavljanja varnega in zdravega prehranjevanja. Sama lokalna trajnostna oskrba predstavlja 

lokalno pridelavo, predelave in distribucijo trajnostno proizvedene hrane, ki je cenovno in 

fizično dostopna lokalnemu prebivalstvu ter je porabljena na lokalnih trgih (Lokalna trajnostna 
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oskrba in kratke verige, b. d.). V Zakonu o kmetijstvu je kot lokalni trg opredeljeno celotno 

območje Republike Slovenije (Zakon o kmetijstvu, 2008). 

Zadostna lokalna pridelava je pomembna predvsem zaradi ohranjanja delovnih mest na 

podeželju, zmanjšanja revščine in družbene neenakosti, varovanja okolja, zmanjšanja 

odvisnosti od zunanje trgovine, zagotavljanja državne varnosti v primeru ekonomskih kriz in 

izboljšanja zdravja prebivalstva kot posledica uživanja s stališča prehranskih vrednosti 

kakovostnejše hrane (Lokalna trajnostna oskrba in kratke verige, 2018). 

 

Graf 1: Stopnja samooskrbe v Sloveniji za leto 2017 (Statistični urad Republike Slovenije, 2018). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema 

V vrtcih se kaže problem, da otroci neradi uživajo ekološka živila, ki so na jedilniku. Za njih je 

pomemben lep izgled hrane, kar je pri ekološko pridelani hrani težko zagotavljati. Otroci radi 

uživajo konvencionalno pridelano hrano, ki je pogosto lepša na izgled in predstavlja del 

njihovih prehranjevalnih navad. Organizatorji prehrane v vrtcih se pri zagotavljanju ekološko 

pridelane hrane srečujejo z različnimi težavami. Namen diplomskega dela je, da ugotovim, 

kakšen je odnos organizatorjev prehrane do vključevanja ekološko pridelane hrane v prehrano 

otrok in s kakšnimi težavami se pri tem srečujejo.  

3.2 Cilji 

Cilja raziskave sta: 

 opredeliti pomen vključevanja ekoloških živil v vrtčevsko prehrano. 

 Ugotoviti pogostost vključevanja ekoloških živil v vrtčevsko prehrano in odnos 

organizatorjev prehrane do vključevanja ekoloških živil v jedilnike. 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

 Kako pogosto vključujejo ekološka živila v prehrano otrok v vrtcu? 

 Kateri so razlogi organizatorjev prehrane za vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko 

prehrano? 

 Kako v vrtcih naročajo ekološka živila? 

 Kateri dejavniki vplivajo na naročanje ekoloških živil? 

 Kakšna je lokalna oskrba vrtca z lokalnimi ekološkimi živili? 

 Kakšen je odnos organizatorjev/-k vrtčevske prehrane do ekološko pridelane hrane? 

3.4 Raziskovalna metoda 

Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila deskriptivno metodo raziskovanja. Kot tehnika 

zbiranja podatkov je bila uporabljena kvantitativna metoda. Instrument zbiranja podatkov je bil 

spletni anketni vprašalnik, ki je vključeval vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Anketni 

vprašalnik je v celoti izpolnilo 29 organizatorjev prehrane v vrtcih v Sloveniji, ki sem jih 

kontaktirala preko elektronske pošte in jih povabila k sodelovanju. Zbiranje podatkov je 

potekalo s pomočjo programa 1KA (https://www.1ka.si/). Zbiranje podatkov je bilo anonimno. 

Rezultate sem pri vprašanjih odprtega tipa analizirala z vsebinsko analizo, vprašanja zaprtega 



STANONIK, A. (2018). Vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko prehrano. Diplomsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta 
 

11 
 

tipa pa s statističnim programom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Rezultate 

sem prikazala s preglednicami in grafi. 

3.5 Opis vzorca 

Spletni anketni vprašalnik je izpolnjevalo 32 organizatorjev prehrane, ki so zaposleni v vrtcih 

v Sloveniji. V preglednici 1 je prikazano, koliko organizatorjev prehrane je zaposlenih v vrtcih 

v mestu in koliko v vrtcih na vasi. 

Preglednica 1: Število organizatorjev prehrane glede na lokacijo vrtca, v katerem so zaposleni 
(N = 32). 

Lokacija vrtca Število organizatorjev 

Mesto 21 

Vas 11 

Skupaj 32 

 

3.5 Rezultati z razpravo 

16 vprašanj, ki so bila zastavljena v spletnem anketnem vprašalniku, je bilo vsebinsko 

razdeljenih v več sklopov, in sicer: 

 Poznavanje in informiranje udeležencev o ekološko pridelani hrani. 

 Vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko prehrano. 

 Ponudba in naročanje ekoloških živil. 

 Splošno o ekološko pridelani hrani. 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati z razpravo ob vsakem od teh štirih sklopov.  

3.5.1 Poznavanje in informiranje udeležencev o ekološko pridelani hrani 

Poznavanje in informiranje zaposlenih je za uspešno vključevanje ekoloških živil v prehrano 

zelo pomembno. Organizator prehrane mora zaposlene informirati in tudi izobraževati o 

tematiki ekološko pridelane hrane, saj si le tako lahko zagotovi ustrezno podporo zaposlenih.  

Pomembni so vzgojitelji, ki so v neposrednem stiku z otroki in so vključeni v prehransko oskrbo 

otrok. Pomembno je, da vzgojitelji poznajo ekološko pridelano hrano, imajo o njej pozitivno 

mnenje ter tako spodbujajo otroke k uživanju ekoloških živil.  

V anketnem vprašalniku sem organizatorje prehrane vprašala, kako dobro poznajo pogoje za 

ekološko pridelavo hrane in ali v njihovem vrtcu zaposlene informirajo o vključevanju 



STANONIK, A. (2018). Vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko prehrano. Diplomsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta 
 

12 
 

ekoloških živil v prehrano. Prav tako me je zanimalo, ali vrtec sodeluje v katerem od projektov, 

ki je povezan z ekološko pridelavo hrane.  

Preglednica 2: Mnenje organizatorjev vrtčevske prehrane o njihovem poznavanju pogojev za 
ekološko pridelavo hrane (N = 32). 

 Skupaj Mestni vrtci Vaški vrtci 

 f % f % f % 

Zelo dobro 10 31,3 8 38,1 2 18,2 

Dobro 15 46,9 10 47,6 5 45,5 

Niti dobro, 

niti slabo 
6 18,8 3 14,3 3 27,3 

Slabo 1 3,1 0 0 1 9 

Zelo slabo 0 0 0 0 0 0 

 

Iz rezultatov, ki so prikazani v preglednici 2, lahko sklepam, da organizatorji prehrane 

ocenjujejo svoje poznavanje pogojev za ekološko pridelavo hrane kot dobro, ponekod tudi zelo 

dobro. Ocenjujem, da je poznavanje pogojev za ekološko pridelavo hrane boljše med 

organizatorji prehrane, ki delujejo v vrtcih v mestu, kot pri organizatorjih prehrane, ki delujejo 

v vrtcih na vasi. 

 

Graf 2: Delež vrtcev glede na to, ali organizatorji zaposlene informirajo o vključevanju 
ekološko pridelanih živilih na dnevni jedilnik vrtca (N = 31). 
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Iz grafa 2 je razvidno, da večina organizatorjev prehrane zaposlene informira o vključevanju 

ekološko pridelanih živilih na dnevni jedilnik vrtca. Informiranje kuharskega osebja in 

strokovnih delavcev poteka na delovnih sestankih, svetu staršev, aktivih, internih 

izobraževanjih in preko označevanja ekoloških živil (zelena barva, oznaka »bio« ali »eko«) na 

jedilniku. Sklepam, da je organizatorjem prehrane pomembno, da so zaposleni informirani o 

vključevanju ekoloških živil na jedilnik vrtca. 

Organizatorje prehrane sem tudi vprašala, ali vrtec sodeluje v katerem od prehranskih 

projektov. Rezultati so prikazani v grafu 3. V preglednici 3 pa so navedeni projekti, v katere so 

vrtci vključeni. V preglednici 3 je tudi razvidno, v koliko vrtcih poteka določen projekt. 

 

Graf 3: Delež vrtcev glede na sodelovanje v prehranskih projektih, povezanih z ekološko 
pridelano hrano (N = 31). 

Iz grafa 4 je razvidno, da večina v raziskavo vključenih vrtcev ne sodeluje v nobenem projektu, 

ki bi bil tematsko povezan z ekološko pridelano hrano. V projektih sodeluje samo dobra četrtina 

vrtcev. Iz rezultatov lahko sklepam, da vrtci niso zainteresirani za vključevanje v zunanje 

projekte, ki so tematsko povezani z ekološko pridelano hrano. 

Preglednica 3: Seznam prehranskih projektov, v katere so vključeni vrtci. 

Ime prehranskega projekta Število vrtcev 

Odgovorno s hrano 1 

Hrana ni za tjavendan 1 

Ekovrtec 2 
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Zdravje v vrtcu 2 

Kuhna pa to 1 

Tradicionalni slovenski zajtrk 3 

Eko vrtovi 1 

Zeleni ponedeljek 1 

 

Iz preglednice 3 je razvidno, da nekateri vrtci sodelujejo v zunanjih projektih. Največ vrtcev je 

vključenih v projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«, sledita mu projekta »Ekovrtec« in 

»Zdravje v vrtcu«. 24 vrtcev (74 %) ne sodeluje v nobenem projektu, ki bi bil tematsko povezan 

z ekološkimi živili. Sklepam, da taki projekti za vrtce predstavljajo enostaven način za 

izobraževanje zaposlenih in uvajanje ekološko pridelane hrane otrokom v vrtcu. »Tradicionalni 

slovenski zajtrk« je projekt, ki je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. Namen tega 

projekta je ozaveščanje o pomenu zajtrka ter lokalno pridelani hrani (O nas, b. d.). »Ekovrtec« 

je sestavni del projekta »Ekošola«. Najpomembnejša naloga tega projekta je okoljsko 

opismenjevanje otrok za trajnostni razvoj (Sedem korakov za ekovrtec, b. d.). »Zdravje v vrtcu« 

pa je program promocije zdravja, ki ozavešča o pomenu zdrave prehrane in telesni dejavnosti 

(Zdravje v vrtcu, 2015). 

3.5.2 Vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko prehrano 

V tem sklopu sem organizatorje prehrane vprašala o zanimanju staršev za vključevanje 

ekoloških živil v vrtčevsko prehrano, kakšen je delež ekoloških živil v prehrani njihovega vrtca 

in kako pogosto na jedilnik vključujejo ekološka živila.  

Preglednica 4: Pogostost zanimanja staršev za vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko 
prehrano (N = 31). 

 f % 

Starši se POGOSTO 

zanimajo. 
6 19,4 

Starši se OBČASNO 

zanimajo. 
14 45,2 

Starši se MALO zanimajo. 10 32,3 

Starši se NIKOLI ne 

zanimajo. 
1 3,1 

 

Iz preglednice 4 je razvidno, da organizatorji prehrane v 14 vrtcih (45,2 %) ocenjujejo, da se 

starši občasno zanimajo, v 10 vrtcih (32,3 %) pa malo zanimajo za vključevanje ekoloških živil 
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v vrtčevsko prehrano. Malo je primerov (6 vrtcev), kjer se starši pogosto zanimajo za 

vključevanje ekoloških živil v prehrano, zelo malo (1 vrtec) pa navajajo, da se straši nikoli ne 

zanimajo. Ocenjujem, da se starši za vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko prehrano ne 

zanimajo dovolj, kar bi lahko bila tudi posledica nesodelovanja vrtcev v različnih projektih, 

povezanih z ekološko pridelano hrano. 

Zanimalo me je, kakšen je količinski delež ekoloških živil v prehrani in kako pogosto jih 

vključujejo na jedilnik. Rezultati so prikazani na grafu 5 in grafu 6. 

 

Graf 4: Delež ekoloških živil v vrtčevski prehrani (N = 30). 

Iz grafa 5 je razvidno, da v skoraj dveh tretjinah vrtcev delež ekoloških živil znaša 10 %. V 26 

% vrtcev (8 vrtcev) delež znaša 20 % in v 10 % vrtcev (3 vrtci) znaša delež 30 %. Predvidevam, 

da v teh vrtcih stremijo in se trudijo, da bi otroci uživali ekološko pridelana živila. V nobenem 

vrtcu delež ne znaša več kot 30 %. V enem vrtcu ne vedo povedati, kolikšen je delež ekoloških 

živil na njihovem jedilniku. Sklepam, da je razlog za nizek količinski delež ekoloških živil 

povezan z nezadostno pridelavo in visokimi cenami teh živil. 
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Graf 5: Pogostost vključevanja ekoloških živil na jedilnik vrtca (N = 30). 

Iz grafa 5 je razvidno, da več kot 60 % vrtcev ekološka živila na jedilnik vključuje večkrat 

tedensko. 20 % vrtcev ekološka živil vključuje na jedilnik tedensko, 10 % vrtcev jih vključuje 

dnevno. Dobrih 7 % vrtcev ekološka živila na jedilnik vključi nekajkrat na mesec. Iz rezultatov 

lahko sklepam, da je vključevanje ekoloških živil na jedilnik vrtcev pogosto, saj jih večina 

vrtcev vključuje večkrat tedensko. 

3.5.3 Ponudba in naročanje ekoloških živil 

Organizatorje vrtčevske prehrane sem v tem sklopu vprašala, zakaj se pri naročanju odločijo za 

ekološko pridelana živila, kje naročajo ekološko pridelana živila, kako so zadovoljni s ponudbo 

ekoloških živil, kako naročajo ekološka živila, kako pogosto naročajo ekološka živila iz 

posameznih skupin, kot so sadje, zelenjava ipd., na kaj so najbolj pozorni pri naročanju, kako 

zaupajo zakonodaji, ki nadzira ekološke pridelovalce, in s kakšnimi težavami se srečujejo pri 

naročanju ekoloških živil. 

Anketiranci so navedli, da se pri naročanju odločajo za ekološka živil zato, ker s tem podprejo 

tovrstno pridelavo in tovrstne kmetije, ker ekološka živila ne vsebujejo ostankov 

fitofarmacevtskih sredstev, imajo višjo prehransko vrednost, boljše senzorične lastnosti, ne 

vsebujejo aditivov, so bolj zdrava za človeka in okolje, pridelava je prijaznejša do okolja, imajo 

preverljivo sledljivost, so ta živila bolj kakovostna, zaradi raznolikosti prehrane in ne nazadnje, 

ker je tako predpisano. 

Navedli so, da ekološka živila naročajo pri lokalnih dobaviteljih, na katere so vezani preko 

javnega razpisa. Poleg tega pa nekateri organizatorji naročajo ekološka živila izven javnega 
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razpisa, in sicer pri lokalnih kmetih in dobaviteljih, na trgu, v združenjih in zadrugah. Omenili 

so nekatere ponudnike, pri katerih naročajo ekološka živila, in sicer: Agraria, Zadruga Dobrina, 

Kmetijska zadruga Šaleška dolina, Kele&Kele, Nonina špajza, Pekarna Zdrav obrok, Mlin 

Stražar, Krepko in Eko mesnine.  

Zanimalo me je, kako so organizatorji zadovoljni s ponudbo ekoloških živil in kako naročajo ta 

živila. 

Preglednica 5: Zadovoljstvo organizatorjev vrtčevske prehrane s ponudbo ekoloških živil (N = 
29). 

 f % 

Zelo zadovoljen/a 2 6,9 

Zadovoljen/a 11 37,9 

Srednje zadovoljen/-a 13 44,8 

Nezadovoljen/a 3 10,3 

Zelo nezadovoljen/a 0 0 

Iz  Preglednice 5 je razvidno, da je največ organizatorjev (44,8 %) srednje zadovoljna s ponudbo 

ekoloških živil. 37,9 % organizatorjev je zadovoljna s ponudbo, zelo zadovoljnih je 6,9 % 

organizatorjev. Nezadovoljnih s ponudbo ekoloških živil je 10,3 % organizatorjev prehrane.  

Preglednica 6: Število organizatorjev glede na to, kako naročajo ekološka živila (N=29). 

 f % 

Javni razpis 11 37,9 

Naročilnica 4 13,8 

Drugo 14 43,8 

 

11 organizatorjev prehrane (37,9 %) ekološka živila naroča preko javnega razpisa, 4 (13,8 %) 

pa preko naročilnice. Največ organizatorjev (43,8 %) je izbralo odgovor »Drugo«, pri katerem 

so navedli, da ekološka živila naročajo tako preko javnega razpisa kot tudi preko naročilnice. 

Anketirance sem vprašala, kako pogosto naročajo živila iz posameznih skupin. Rezultati so 

prikazani v preglednici 7. 
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Preglednica 7: Pogostost naročanja živil iz posameznih skupin (N = 29). 

 Dnevno Tedensko Mesečno 

Manj kot 

enkrat na 

mesec 

Nikoli 

 f % f % f % f % f % 

Sadje 2 6,9 13 44,8 8 27,6 6 20,7 0 0 

Zelenjava 1 3,7 14 51,9 8 29,6 3 11,1 1 3,7 

Meso 0 0 4 14,3 17 60,7 7 25 0 0 

Jajca 0 0 3 11,1 5 18,5 8 29,6 11 40,7 

Mleko in 

mlečni 

izdelki 

1 3,6 13 46,4 12 42,9 2 7,1 0 0 

Žita in žitni 

izdelki 
2 7,1 9 32,1 16 57,1 0 0 1 3,6 

  

Tedensko večinoma naročajo sadje, zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, nekateri tudi žita in 

žitne izdelke. Mesečno večinoma naročajo žita in žitne izdelke ter meso, nekateri tudi jajca. 

Večina pa jajc nikoli ne naroča. Enkrat mesečno nekateri organizatorji prehrane naročajo meso. 

V nekaterih primerih (20,7 %) manj kot enkrat mesečno naročajo sadje. Sklepam, da se večina 

organizatorjev odloča za tedensko in mesečno naročanje živil iz določenih skupin, kar je 

povezano z zagotovitvijo ustreznih količin.  

Zanimalo me je, kako zaupajo zakonodaji, ki nadzira pridelovalce ekoloških živil. Rezultati so 

prikazani v preglednici 8. 

Preglednica 8: Stopnja zaupanja organizatorjev vrtčevske prehrane zakonodaji, ki nadzira 
pridelovalce ekoloških živil (N = 29). 

 f % 

Popolnoma zaupam 3 10,3 

Zaupam 18 62,1 

Niti zaupam niti ne zaupam 7 24,1 

Ne zaupam 1 3,4 

Nikakor ne zaupam 0 0 
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Iz preglednice 8 je razvidno, da večina anketiranih organizatorjev prehrane (72,4 %) zaupa 

zakonodaji, ki nadzira ekološke pridelovalce. Zakonodaji popolnoma zaupajo v 3 vrtcih (10,3 

%). Niti zaupajo niti ne zaupajo zakonodaji v 7 vrtcih (24,1 %). Zakonodaji pa ne zaupajo v 

enem vrtcu.  

Organizatorje prehrane sem vprašala tudi, s katerimi težavami se srečujejo pri naročanju 

ekoloških živil. Omenili so, da načeloma nimajo težav, se pa lahko pojavijo težave, kot so: 

prevelika oddaljenost dobaviteljev, manjši izbor artiklov, ni dostave za majhne količine, 

pomanjkanje zanesljivih dobaviteljev, visoka cena, nezadostna pridelava, ki je lahko tudi 

posledica naravnih nesreč (suša, toča, pozeba ipd.). Težava pri naročanju ekoloških živil je tudi 

naročanje za naprej, saj se zgodi, da vrtci živila naročijo, a jih dobavitelj ne more zagotoviti. 

3.5.4 Splošno o ekološko pridelani hrani 

Organizatorjem prehrane v vrtcih sem navedla nekaj splošnih trditev o ekološko pridelani hrani. 

Svojo stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami so anketiranci ocenili s pomočjo petstopenjske 

Likertove lestvice. Rezultati so prikazani v tabeli 9. 

Preglednica 9: Mnenje organizatorjev vrtčevske prehrane o ekološko pridelani hrani (N = 29). 

Trditev o ekološko pridelani hrani Stopnja strinjanja (M) 

Ekološko pridelana hrana je bolj zdrava kot 

druga hrana. 
4,28 

Ekološko pridelana hrana je bolj kakovostna 

kot druga hrana. 
4,14 

Na trgu je dovolj ekološko pridelane hrane. 2,89 

Z nakupom lokalno ekološko pridelane 

hrane podpiramo lokalno in slovensko. 
4,50 

Otroke je potrebno že v vrtcu seznaniti z 

ekološko pridelano hrano. 
4,50 

Z nakupom ekološko pridelane hrane 

skrbimo za okolje. 
4,29 

V prehrano bi morali vključevati več 

ekološko pridelane hrane. 
4,50 

Prehrana v vrtcu vsebuje dovolj ekološko 

pridelanih živil. 
2,79 

Otroci, ki uživajo ekološko pridelano hrano 

so bolj zdravi. 
3,52 

Otroci radi uživajo ekološko pridelano 

hrano. 
3,50 
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Ekološko pridelana hrana je boljšega okusa 

kot druga hrana. 
3,82 

Ekološko pridelana hrana je predraga. 3,86 

 
Legenda: Povprečna vrednost (*M) je izračunana na osnovi Likertove 5-stopenjske lestvice (1 – sploh se ne strinjam, 2- se ne strinjam, 3 – niti 
se ne strinjam, niti strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). 

Organizatorji prehrane v vrtcih se močno strinjajo, da z nakupom lokalno ekološko pridelane 

hrane podpirajo lokalno in slovensko, ter da je potrebno otroke že v vrtcu seznaniti z ekološko 

pridelano hrano. Manj se strinjajo s trditvama, da prehrana v vrtcu vsebuje dovolj ekološko 

pridelanih živil, ter da je na trgu dovolj ekološko pridelane hrane. Niso se popolnoma strinjali 

s trditvami, da so otroci, ki uživajo ekološko pridelano hrano, bolj zdravi, da otroci radi uživajo 

ekološko pridelano hrano, da je ekološka hrana boljšega okusa kot druga hrana in da je ekološko 

pridelana hrana predraga. Ocenjujem, da se v večini primerov strinjajo s tem, da je ekološko 

pridelana hrana bolj zdrava, bolj kakovostna in da z nakupom ekološko pridelane hrane skrbimo 

za okolje. So pa mnenja, da bi morali v prehrano vključevati več ekološko pridelane hrane.   
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4 SKLEP 

S pomočjo raziskave sem ugotovila, da večina vrtcev vključuje ekološka živila na jedilnik 

večkrat tedensko, kar je pozitivno. Delež ekoloških živil v vrtčevski prehrani je v večini 

primerov 10 %, organizatorji prehrane pa so mnenja, da bi delež moral biti še večji. Ocenjujem, 

da skušajo slediti priporočilom, ki jih predvideva Uredba o zelenem javnem naročanju. S 

ponudbo ekoloških živil so srednje zadovoljni, saj se pri naročanju večkrat srečujejo z 

nezadostno ponudbo in visokimi cenami. Ekološka živila naročajo tako preko javnega razpisa 

kot tudi preko naročilnice oziroma kjerkoli je to možno. 

V večini vrtcev zaposlene informirajo o vključevanju ekoloških živil v jedilnik. Zaposlene 

informirajo na delovnih sestankih, aktivih, internih izobraževanjih in preko označevanja 

ekoloških živil na jedilniku. Informiranje in izobraževanje zaposlenih v vrtcu je zelo pomembno 

za ozaveščanje ljudi o pomembnosti lokalne in ekološko pridelane hrane. Predvsem so pri tem 

pomembni vzgojitelji, saj prav oni delijo hrano otrokom in jih spoznavajo z ekološkimi živili 

ter njihovo pridelavo. Zato je pomembno, da vzgojitelji poznajo ekološko pridelano hrano, 

imajo o njej pozitivno mnenje ter tako spodbujajo otroke k uživanju ekoloških živil, saj otroci 

v predšolskem obdobju pridobivajo izkušnje in navade, ki jih nato prenašajo v kasnejša 

življenjska obdobja.  V raziskavi se je izkazalo, da organizatorji prehrane ocenjujejo, da se starši  

v povprečju občasno zanimajo za vključevanje ekoloških živil v prehrano njihovih otrok. 

Ocenjujem, da lahko tudi zanimanje staršev vpliva na to, da vrtec pogosteje vključuje 

obravnavana živila in da otroke spodbuja k uživanju ekološko pridelanih živil.  

Ugotovila sem, da se organizatorji vrtčevske prehrane strinjajo, da z nakupom ekološko 

pridelane hrane podpirajo lokalne in slovenske pridelovalce. Ocenjujem, da se strinjajo s tem, 

da je ekološko pridelana hrana bolj zdrava, bolj kakovostna in da z nakupom ekološko pridelane 

hrane skrbimo za okolje. V prihodnosti bi morali odgovorni za prehrano otrok v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah oblikovati učinkovit sistem, ki bi olajšal vključevanje ekoloških živil 

v vrtčevsko prehrano, zagotovil ustrezno ceno in več dobaviteljev ter s tem omogočil povišanje 

deleža ekoloških živil v prehrani otrok. Pomembno je poudarjati pomen lokalno in ekološko 

pridelane hrane, saj je kakovostna le tista hrana, ki od njive do krožnika potuje najkrajši možen 

čas.  
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6 PRILOGA 

Anketni vprašalnik: Vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko prehrano 

Pozdravljeni! 

Sem Alenka Stanonik, študentka 4. letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer 

Dvopredmetni učitelj biologija-gospodinjstvo in pišem diplomsko delo z naslovom 

Vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko prehrano. Z anketiranjem želim zbrati podatke, ki jih 

potrebujem za namene diplomskega dela. Anketni vprašalnik je anonimen, podatki, pridobljeni 

z vprašalnikom, pa bodo predstavljeni v skupni obliki in bodo uporabljeni izključno za potrebe 

raziskave.   

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje in vas prosim, da odgovorite na vsa vprašanja. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Kje se nahaja vaš vrtec?  

a) V mestu 

b) V vasi 

 

2. Kako dobro poznate po lastnem mnenju pogoje za ekološko pridelavo hrane? 

a) Zelo dobro 

b) Dobro 

c) Niti dobro, niti slabo 

d) Slabo 

e) Zelo slabo 

 

3. Ali v vašem vrtcu informirate zaposlene o vključevanju ekološko pridelanih živil 

v dnevni jedilnik vrtca? 
 

a) Da 

b) Ne 

Če ste odgovorili z »da« opišite, na kakšen način. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Ali vrtec sodeluje v katerem od projektov, ki je povezan z ekološko pridelavo 

hrane? 

a) Da 

b) Ne 

Če ste odgovorili z »da« opišite projekte v katerih sodelujete. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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5. Ocenite, kako se starši zanimajo za vključevanje ekoloških živil v prehrano 

otrok v vrtcu? 
a) Starši se POGOSTO zanimajo. 

b) Starši se OBČASNO zanimajo. 

c) Starši se MALO zanimajo. 

d) Starši se NIKOLI ne zanimajo. 

 

6. Ocenite, kakšen delež živil, ki jih vključujete v prehrano, predstavljajo ekološka 

živila? 

a) 10 % 

b) 20 % 

c) 30 % 

d) Več kot 30 % 

e) Ne vem 

 

7. Kako pogosto na jedilnik vključujete ekološka živila? 

a) Vsak dan 

b) Enkrat tedensko 

c) Večkrat tedensko 

d) Enkrat na mesec 

e) Nekajkrat na mesec 

f) Manj kot enkrat na mesec 

g) Nikoli 

 

8. Zakaj se pri naročanju živil odločite za ekološko pridelana živila? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Kje naročate ekološko pridelana živila? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. Kako ste zadovoljni s ponudbo ekoloških živil? 

a) Zelo zadovoljen/a 

b) Zadovoljen/a 

c) Srednje zadovoljen/-a 

d) Nezadovoljen/a 

e) Zelo nezadovoljen/a 

 

11. Ekološka živila naročam preko: 

a) javnega razpisa. 
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b) naročilnice. 

c) Drugo:_____________________________________________________________ 

 

12. Kako pogosto naročate ekološka živila iz navedenih skupin? Izbrani odgovor 

ustrezno označite. 
 

 Dnevno Tedensko Nekajkrat 

na mesec 

Manj kot 

enkrat na 

mesec 

Nikoli 

Sadje 1 2 3 4 5 

Zelenjava 1 2 3 4 5 

Meso 1 2 3 4 5 

Jajca 1 2 3 4 5 

Mleko in 

mlečni 

izdelki 

1 2 3 4 5 

Žita in žitni 

izdelki 

1 2   3 4 5 

 

13. Na kaj ste NAJBOLJ pozorni pri naročanju ekoloških živil? Izberite en odgovor. 

a) Cena 

b) Kakovost 

c) Poznan dobavitelj 

d) Drugo:_____________________________________________________________ 

 

14. Kako zaupate zakonodaji, ki nadzira pridelovalce ekoloških živil? 

a) Popolnoma zaupam 

b) Zaupam 

c) Malo zaupam 

d) Ne zaupam 

e) Nikakor ne zaupam 

 

15. S kakšnimi težavami se srečujete pri naročanju ekoloških živil? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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16. Označite, kako se strinjate z navedenimi trditvami.  

 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti se 

strinjam, 

niti se ne 

strinjam 

Se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

Ekološko pridelana hrana 

je bolj zdrava kot druga 

hrana. 

1 2 3 4 5 

Ekološko pridelana hrana 

je bolj kakovostna kot 

druga hrana. 

1 2 3 4 5 

Na trgu je dovolj ekološko 

pridelane hrane. 

1 2 3 4 5 

Z nakupom lokalno 

ekološko pridelane hrane 

podpiramo lokalno in 

slovensko hrano. 

1 2 3 4 5 

Otroke je potrebno že v 

vrtcu seznaniti z ekološko 

pridelano hrano. 

1 2 3 4 5 

Z nakupom ekološko 

pridelane hrane skrbimo za 

okolje. 

1 2 3 4 5 

V prehrano bi morali 

vključevati več ekološko 

pridelane hrane. 

1 2 3 4 5 

Prehrana v vrtcu vsebuje 

dovolj ekološko pridelane 

hrane. 

1 2 3 4 5 

Otroci, ki uživajo ekološko 

pridelano hrano so bolj 

zdravi. 

1 2 3 4 5 

Otroci radi uživajo 

ekološko pridelano hrano. 

1 2 3 4 5 

Ekološko pridelana hrana 

je boljšega okusa kot druga 

hrana. 

1 2 3 4 5 

Ekološko pridelana hrana 

je predraga. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 


