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POVZETEK 

 

S problematiko zavrţkov hrane se danes srečujemo pogosto. Pomembno je, da se ţe 

predšolski otroci naučijo odgovornega in trajnostnega ravnanja s hrano. V diplomskem delu 

sem raziskovala, kako vzgojitelji otroke seznanjajo z zavrţeno hrano in kako vplivajo na 

otrokov odnos do zavrţene hrane. V teoretičnem delu diplomskega dela je predstavljena 

problematika zavrţkov hrane v Sloveniji, v drugem delu diplomskega dela pa so predstavljeni 

rezultati raziskave, s katero sem ugotavljala, kakšen odnos imajo vzgojitelji do zavrţkov 

hrane in na kakšne načine otroke seznanjajo z zavrţki hrane. V raziskavi sem uporabila 

kvantitativno metodo raziskovanja. V vzorec je bilo vključenih 52 vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljev, ki so izpolnjevali vprašalnik in ček listo. 

 

Ugotovila sem, da so vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev mnenja, da je najpomembnejši 

razlog za nastanek zavrţkov hrane odnos vzgojitelja do hrane in zavrţkov hrane. Vrsta hrane 

se jim zdi manj pomembna. Ugotovila sem, da večjih razlik v načinu izvajanja ukrepov za 

zmanjšanje količine zavrţkov hrane med vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja ni. 

Vzgojitelji otrokom pogosteje neposredno govorijo o odnosu do hrane in otrokom razlagajo o 

problematiki zavrţkov hrane po svetu ter vzgajajo otroke v smeri odgovornega ravnanja s 

hrano. Pomočniki vzgojiteljev so mnenja, da je nastajanje zavrţkov in moč vplivanja na 

otroke mogoča v neposrednem stiku s hrano in da je bolj kot pogovor pomemben zgled, ki 

kaţe na odgovorno in racionalno ravnanje s hrano. Ugotovila sem, da obstajajo razlike pri 

uporabi pristopov za preprečevanje nastajanja zavrţkov hrane glede na starost otrok. Otroke 

do 3. leta starosti so vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev spodbujali k zmanjševanju 

nastankov zavrţkov hrane predvsem z ozaveščanjem zaznavanja sitosti in lakote. Otroke, 

starejše od treh let so ozaveščali, da je hrana energija za njihovo telo in jih spodbujali, da jim 

pojasnijo, zakaj nečesa niso ţeleli pojesti.  

 

Problem zavrţkov hrane se pojavlja v Sloveniji in v svetu. Pomembno je, da tudi vzgojno-

izobraţevalne ustanove vzgajajo otroke k odgovornemu ravnanju s hrano. Vzgojitelji s 

svojimi stališči, vedenjem in izvajanjem ustreznih dejavnosti pomembno prispevajo k 

zmanjševanju nastajanja zavrţkov hrane.  

 

Ključne besede: zavrţki hrane, odpadki, odnos vzgojitelja, predšolska vzgoja, otrok.  



 
 

ABSTRACT  

 

Today, we encounter the issues of food discards often. It is important that preschool children 

already learn responsible and sustainable handling with food. In the bachelor’s thesis, I 

researched how preschool teachers inform children about discarded food and how they 

influence the child’s attitude towards discarded food. In the theoretical part of the bachelor’s 

thesis, the issues of food discards in Slovenia is presented. In the second part of the bachelor’s 

thesis, the results of the research are presented, by which I was ascertaining what attitudes 

preschool teachers have towards food discards and in what ways they inform children with 

food discards. In the research, I used a quantitative method of research. 52 preschool teachers 

and assistant preschool teachers were included in the sample. They filled in the questionnaire 

and the checklist. 

 

I ascertained that preschool teachers and assistant preschool teachers believe that the most 

important reason for the emergence of food discards is the attitude of the preschool teacher 

towards food and food discards. They find a type of food less important. I ascertained that 

there are no bigger differences in the method of performing measures for the reduction of the 

number of food discards between the preschool teacher and the assistant preschool teacher. 

Preschool teachers speak to children directly on the attitude towards food more often and 

explain the issues of food discards in the world to the children and educate children in a way 

of responsible handling with food. Assistant preschool teachers believe that the emergence of 

food rejects and the power of influencing on the children is possible in direct contact with 

food and that example showing responsible and rational handling with food is more important 

than conversation. I ascertained that there are differences in using the approaches for 

preventing the emergence of food rejects with regards to the age of children. Preschool 

teachers and assistant preschool teachers encouraged children until the age of three to 

reducing the emergence of food discards mostly by raising awareness of sensing the feelings 

of satiation and hunger. They raised the awareness of children older than three years in a 

manner that food is energy for their body and encouraged them to explain to them why they 

did not wish to eat something. 

 

A problem of food discards emerges in Slovenia and in the world. It is important that 

educational institutions educate children in a manner of responsible handling with food. 



 
 

Preschool teachers contribute to food discards reduction with their attitudes, behavior and 

performing the appropriate activities importantly. 

 

Keywords: food discards, waste, the attitude of a preschool teacher, preschool education, 

child.  
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1 UVOD 

 

»V svetu, ki zase trdi, da je pravno urejen, legitimen, moralen in etičen, je mnogo dilem. 

»Odpadki« vzdolţ ţivilsko-prehranske oskrbovalne verige tako predstavljajo eno od 

pomembnejših dilem, ki ji moramo prisluhniti in poiskati najboljše rešitve v danem trenutku, 

da to sistemsko napako čim prej odpravimo ali pa vsaj omilimo,« je zapisal Raspor (2014, str. 

6). 

 

V zahodnih drţavah je vsak dan zavrţenih in uničenih na tisoče ton hrane. Več kot tretjina 

vseh pridelkov in proizvodov je zavrţena in pristane med odpadki. Glede na količino 

zavrţene hrane bi lahko dejali, da ljudem ni mar za zavrţke, ampak ali to res drţi? 

(Stummerer in Hablesreiter, 2014). 

 

V Sloveniji in tudi drugje po svetu delujejo različne organizacije, ki proti nastajanju zavrţkov 

hrane uspešno ukrepajo. A preden bo ozaveščenost dosegla in zajela vse ljudi, bo minilo še 

veliko časa. Začeti je potrebno pri najmlajših, ter jih skozi celotni vzgojno-izobraţevalni 

sistem usmerjati k odgovornemu in trajnostnemu ravnanju s hrano. Ker pa se tudi proces 

šolanja nekje konča, je potrebno znanje in navade prenesti tudi naprej v vsakdanje ţivljenje. 

Hitro nas lahko zavedejo različni dejavniki v trgovinah (zniţanja, število trgovin in podobno) 

ter tako nakupimo preveč izdelkov ter tiste, ki jih ne potrebujemo. Kot potrošniki moramo 

zato pri kupovanju izdelkov ravnati trajnostno in odgovorno, s čimer poskrbimo za varovanje 

okolja (Vombergar idr., 2014).  

 

V raziskavi sem zaobsegla tako odrasle osebe kot njihovo delo s predšolskimi otroki, in sicer 

vzgojiteljice ter predšolske otroke. Na podlagi rezultatov sem lahko zapisala nekaj smernic za 

vzgojitelje, kako ravnati, da v vrtcu nastaja kar minimalno zavrţkov hrane. Primerjala in 

analizirala sem odnos do zavrţkov hrane med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev ter 

izpostavila dejavnike, ki vplivajo na količino bioloških odpadkov v vrtcu. Z dobljenimi 

rezultati bom lahko pomagala vzgojiteljem in drugim zaposlenim v vrtcu, da skupaj z otroki 

zavrţejo čim manj hrane. 
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2 TEORETIČNI DEL  

 

2.1 ODPADKI 

 

2.1.1 Odpadek 

 

Odpadek je definiran kot vsak predmet ali snov, ki jo uporabnik zavrţe, jo namerava ali mora 

zavreči (Odpadki, b. d.). Podobna definicija je zapisala tudi v Slovarju slovenskega knjiţnega 

jezika, in sicer, da je odpadek vse, kar se v gospodinjstvu, vsakdanjem ţivljenju izloči, zavrţe 

kot neuporabno (geslo v FRANU, 2019). Z odpadki se srečujemo na vsakodnevni ravni. Da se 

odpadki ne odlagajo vsepovsod ter v neomejenih količinah, se je uvedlo ločeno zbiranje 

odpadkov ter reciklaţa. Ozaveščenost in skrb za okolje pa se hitro zmanjša, ko pride do 

nevarnih odpadkov ali pa do tistih, ki se teţje reciklirajo in je navadno zanje treba dodatno 

plačati (Černuta in Volfand, 2010). 

 

Odpadki se delijo v različne skupine: nevarni odpadki, odpadna električna in elektronska 

oprema, odpadne baterije in akumulatorji, odpadna zdravila in odpadki v zdravstvu, gradbeni 

odpadki, izrabljena motorna vozila, izrabljene gume, odpadne sveče, odpadne plenice, 

odpadna embalaţa, biološki odpadki in nenevarni odpadki (Odpadki, b. d.). Z vsako skupino 

odpadkov se ravna drugače; nekatere izmed njih je mogoče ponovno uporabiti ali predelati v 

kaj novega, medtem ko je nekatere potrebno uničiti in pravilno skladiščiti (Černuta in 

Volfand, 2010). 

 

2.1.2 Odpadki po svetu in v Sloveniji 

 

Na svetu se proizvede dovolj hrane, a zakaj je potem še vedno toliko lakote? Razlog je v tem, 

da je hrana neenakomerno porazdeljena po svetu. V Zdruţenih drţavah Amerike kar 40 do 50 

% ustreznih ţetvenih kultur nikoli ne pride do porabnika. Prav tako je številka nedotaknjene 

hrane v Veliki Britaniji velika in sicer med 30 in 40 % (Burja, 2007). 

 

V Evropski uniji obstaja več primerjav med drţavami in med količinami nastalih odpadkov. 

Eurostat je v letu 2006 prikazal podatke, da je v večini drţav največ odpadkov nastalo v 

gradbeništvu in rudarstvu; največji deleţ pri nevarnih odpadkih je pripadel Nemčiji. Černuta 

in Volfand (2010) sta ugotovila, da je dve leti kasneje najmanj komunalnih odpadkov nastalo 
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na Češkem (306 kilogramov na prebivalca), največ pa na Danskem (802 kilogramov na 

prebivalca). 

 

Do pred nekaj desetletij leti je bila ureditev ravnanja z odpadki v Sloveniji eno najslabše 

pokritih področij. Druţba do odpadkov ni imela pravilnega odnosa in ni znala ravnati z njimi. 

Velikokrat je bila dovolj miselnost, da odpadek ni na mojem dvorišču (Černuta in Volfand, 

2010). 

 

Med letoma 2002 in 2014 je v Sloveniji nastalo do 6,827 milijona ton odpadkov, največ v 

času od 2004 do 2008, kasneje pa je količina pričela upadati in leta 2014 končala na 4,677 

milijona ton. Številka je skrb vzbujajoča tudi pri podatkih o ločenih odpadkih. Iz dobrih 8 % v 

letu 2002 je odstotek ločenih odpadkov do leta 2014 narasel na skoraj 65 % (»Program 

ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS«, 2016). 

 

Do leta 2020 je Slovenija dobila nov sklop ciljev, ki jih mora v 6-letnem obdobju od leta 2014 

naprej v kar največji meri doseči in upoštevati. Novi cilji oziroma njihova nadgradnja je 

pomembna, saj se spreminjajo količine in vrste odpadkov, odkrivajo nova spoznanja in 

tehnike ravnanja z odpadki. Konec koncev se je potrebno prilagoditi spremembam EU 

predpisov (»Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS«, 2016). 

 

2.1.3 Zakonodaja o odpadkih v Sloveniji 

 

V Sloveniji so se od leta 1991 pričela izvajati raziskovanja o odpadkih na tri leta, in sicer v 

letih med 1992 ter 2001. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo smo sprejeli Uredbo o 

statistiki odpadkov (ES 2150/2002) in s tem pristali na poročanje o odpadkih (Černuta in 

Volfand, 2010).  

 

Zakon o ravnanju z odpadki je do leta 1993 obsegal ravnanje z vsemi odpadki, z izjemo 

radioaktivnih in tistih, ki so nastali v vojni industriji. Zakon je ţe govoril o tem, ali se nek 

odpadek lahko ponovno uporabi v industriji, se porabi v druge namene ali pa se ga odlaga na 

mesto, kjer ni škodljiv. Ko je Zakon o ravnanju z odpadki po letu 1993 nasledil Zakon o 

varstvu okolja, se je ravnanje z odpadki pričelo pribliţevati ostalim trendom. Vrhunec 

ureditve ravnanja z odpadki je bil v prejšnjem stoletju doseţen v letu 1998, ko je bil sprejet 

pravilnik o ravnanju z odpadki kot osnovni predpis (Černuta in Volfand, 2010). 



Švab, N. (2019). Odnos vzgojiteljev do zavrţkov hrane v vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

4 

Decembra 2014 je bil uveden še Seznam odpadkov. Gre za seznam vseh odpadkov, nevarnih 

in nenevarnih, ki so razvrščeni glede na nastanek oziroma izvor. Vsak odpadek je poimenovan 

ter oštevilčen s šestmestnim številom (Ţitnik in Vidic, 2016). 

 

Zanimiv podatek se najde v preglednici okoljskih ciljev do prihodnjega leta. Za leto 2019 so 

si zadali cilj, da bodo biološko razgradljive odpadke zmanjšani na 35 % glede na podatke iz 

leta 1995 (Černuta in Volfand, 2010). 

 

2.1.4 Ločevanje odpadkov 

 

Evropska unija in z njo tudi Slovenija skrbi za okolje z ločevanjem odpadkov. Do tega je 

prišlo zaradi vse večjega potrošništva, velike količine izdelkov za enkratno uporabo ter zaradi 

nepotrebne embalaţe. Količina odpadkov se povečuje, zato ni vseeno, kako ravnamo z njimi. 

Evropska unija je sklenila, da moramo do leta 2020, če se ţelimo izogniti kazni, zbrati in 

predelati vsaj pol odpadkov (»Priročnik za pravilno ravnanje z odpadki«, b. d.).  

 

Podjetje Snaga, ki se v Ljubljani aktivno ukvarja z ločevanjem odpadkov, je začelo z 

delovanjem ţe pred letom 1950. Najbolj se je pričelo razvijati po letu 2003, ko so postavili 

1350 zbiralnic, kjer so se ločeno zbirali papir, steklo in vsa preostala embalaţa. Ločeno 

zbiranje bio odpadkov se je začelo z letom 2006. Količina zbranih ločenih bioodpadkov se je 

med leti 2007 ter 2013 povečala iz 24,2 kilogramov na 70,5 kilogramov na prebivalca (Snaga 

Javno podjetje, 2018). V anketi iz leta 2010 je razvidno, da so pozimi istega leta natančno 

ločevali odpadke, medtem ko jih 14 % prebivalcev ne ločuje (Černuta in Volfand, 2010). 

 

Druge članice Evropske unije odpadke ločujejo veliko bolj dosledno. V Sloveniji na 

odlagališčih konča 85 % odpadkov, medtem ko je na Danskem odpadkov, odloţenih na 

odlagališču le 5 %. Na Nizozemskem in v Nemčiji je količina teh odpadkov najniţja, in sicer 

1 % (»Priročnik za pravilno ravnanje z odpadki«, b. d.). 

 

2.2 ZAVRŢKI HRANE 

 

Parfitt, Barthel in Macnaughton (2010, v Jevšnik, Fink in Raspor, 2014) navajajo tri razlage 

oziroma definicije izraza »zavrţka hrane«:  
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»1. zavrţek ţivil/hrane je polnovredni uţitni material, namenjen za prehrano ljudi, ki lahko 

nastane v kateri koli fazi ţivilsko-prehranske oskrbovalne verige z namenom, da se izognemo 

zavrţkom, kvarjenju ali uničenju hrane/ţivil zaradi kvarnega vpliva škodljivcev;  

2. kot 1. točka vključno z uţitnim materialom namenjenim za prehrano ţivali ali pa kot 

stranski produkt, ki se izključi iz prehrane ljudi;  

3. kot 1. in 2. točka vključujoč prekomerni energijski vnos, ki predstavlja prekomerni 

razkorak med energijsko vrednostjo zauţite hrane na prebivalca in energijsko vrednostjo.« 

 

Med problematiko zavrţkov hrane največkrat na prvo mesto uvrščamo etični pogled, vendar 

pa bi morali več pozornosti nameniti tudi preostalim dejavnikom: porabi energije, proizvodnji 

in pripravi hrane in obrokov, obremenjevanju narave, tal in vode ter nastajanju toplogrednih 

plinov (Burja, 2007). 

 

2.2.1 Zavrţki hrane po svetu in v Sloveniji 

 

Po svetu se srečujemo z neenako razporeditvijo hrane. Ponekod so območja, kjer ljudje 

nimajo dovolj hrane; drugod je hrane preveč. Problem ni le pomanjkanje hrane, temveč tudi 

dejstvo, da je hrane na nekem območju preveč in s tem nastajajo zavrţki le-te. Niso sporni le z 

moralnega vidika, temveč imajo tudi negativen vpliv na okolje (Burja, 2007). 

 

Največji deleţ zavrţkov hrane nastane v gospodinjstvih, in sicer malo pod polovico. Na 

drugem mestu so proizvodnje hrane in sicer s 24 %; malo manj prispevajo še trgovine z ţivili 

ter gostinstva (Ţitnik in Vidic, 2016). Zavrţki hrane se zbirajo v posebnih zabojnikih; 

ponekod obstaja moţnost kompostiranja bioloških odpadkov. Če bioloških odpadkov ne 

moremo imeti v gospodinjstvu v zaprti posodi, jih shranjujemo v biorazgradljive vrečke, 

katere skupaj o zavrţki odloţimo na za to določeno zbirališče odpadkov (»Priročnik za 

pravilno ravnanje z odpadki«, b. d.). 

 

Količina zavrţkov v Sloveniji se povečuje. Po podatkih iz leta 2015 je Slovenec povprečno 

zavrgel 73 kilogramov hrane. Najvišja številka je v osrednjeslovenski regiji. V Sloveniji je 

samo odpadne hrane okoli 3 % količine vseh odpadkov. Največ je kuhinjskih odpadkov, 

pribliţno 5 % je jedilnih olj, in povečuje se odstotek za izdelke s pretečenim rokom trajanja 

(Ţitnik in Vidic, 2016). 
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Kokot (2013, v Vombergar idr. 2014) predstavlja raziskavo, ki je potekala na Osnovni šoli 

Cirkulane-Zavrč, ki deluje skupaj z vrtcem. Raziskava je trajala od 2010 do 2012. Po 

navedenih podatkih so imeli čez leto od 3200 do 3600 kilogramov bioloških odpadkov. V 

opazovanem obdobju je nastalo med 1,11 in 1,26 kilogramov bioloških odpadkov na osebo na 

mesec. 

 

2.2.2 Zavrţki hrane v vrtcu 

 

V programu Volk sit, koza cela – Za Slovenijo brez zavrţene hrane so se osredotočili tudi na 

vrtce in šole. V letu 2014 so anketirali 30 šol, vrtcev in kmetij, od tega je bilo vrtcev 11. 

Anketirani vrtci so imeli v letu z nabavo hrane stroške visoke v povprečju 180.000 €; najvišja 

vrednost je bila 350.000 €. Številke še nekoliko bolj nihajo pri stroških odvoza zavrţkov čez 

leto. Pri vrtcih se gibljejo med 1.000 € in dobrih 7.000 € (»Volk sit, koza cela«, b. d.). 

 

Če primerjamo številke s stroški v vseh vzgojni-izobraţevalnih zavodih, kjer je povprečni 

letni strošek nabave (z vključenim odvozom ostale hrane) 140,000,000 €, vidimo, da je vrtec 

nekoliko višji porabnik finančnih sredstev glede prehrane (»Ne meč'mo hrane stran«, b. d.). 

 

Najpogosteje zavrţena hrana je bila po ugotovitvah iz programa Volk sit, koza cela zelenjava, 

kisla repa in zelje, polnozrnati kruh in ribe. Zavrţkov večina ne podari nikomur; izdelke, ki so 

za to primerni (sadje, pekovski izdelki), otrokom pogosto ponudijo čez dan na za to določenih 

mestih v zavodih (»Volk sit, koza cela«, b. d.).  

 

2.2.3 Vzroki za nastanek zavrţkov hrane  

 

Jurdana in Langerholc (2014) navajata različne vzroke za nastanek zavrţkov hrane v 

domačem gospodinjstvu. Eden izmed ključnih vzrokov je pretirano nakupovanje ţivil. To je 

lahko posledica skrbi, da bi prišlo do pomanjkanja; velik vpliv imajo tudi mediji, ki nas ţelijo 

prepričati z akcijskimi ponudbami ali ponudbami, kjer kupimo več za isto ceno, pri čemer pa 

pogosto nismo pozorni na rok uporabe izdelkov. 

 

Stummerer in Hablesteiter (2014) ugotavljata, da zavrţki hrane pogosteje nastajajo zaradi 

poceni hitre prehrane, ki je pogosto servirana v velikih porcijah, katerih marsikdo ne more v 

celoti pojesti. Velike količine povsem dobre hrane je zavrţene zaradi tiskanja datumov 
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uporabe. Datum naj sluţi kot smernica, saj lahko mnoga ţivila povsem varno zauţijemo tudi 

dan ali dva kasneje (ob pravilnem shranjevanju). 

 

Organizacija Wrap (2011) je v poročilu Food Waste in Schools navedla več razlogov za 

nastajanje zavrţkov hrane v šolah. Rezultate so razdelili v pet skupin. Prva obsega razloge za 

zavrţke hrane, ki je bila pripravljena, vendar ne postreţena. Vzroki za to so naslednji: 

pomanjkanje informacij v kuhinji glede števila prijav na malico/kosilo, manj prilagajanja 

ţeljam otrok, odsotnost zagotavljanja izbire med obroki ter omejene moţnosti nadaljnje 

uporabe hrane, ki ni bila postreţena. V drugi skupini vzrokov gre za zavrţke hrane, ki je bila 

postreţena, vendar ni bila zauţita. Navedeni so vzroki, kot so odsotnost prilagajanja količine 

porcij otrokom, vnaprej določene kombinacije ţivil in podobno. V tretji skupini so navedene 

situacije za postreţeno, vendar ne zauţito hrano (neprijetno okolje, premalo časa); v četrti so 

vzroki vedenjske narave za pripravljeno, vendar ne postreţeno hrano (otroci so lačni ob 

različnih urah, raje imajo prigrizke kot večji obrok, zavračanje nepopularnih obrokov); v peti 

skupini so vedenjski vzroki za hrano, ki je bila postreţena, vendar je ostala nezauţita 

(neznana hrana, neprivlačen izgled obroka, odklanjanje zdrave hrane …). 

 

Marlette (2005, v Steen, 2017) ugotavlja, da se količina zavrţkov hrane v vzgojno-

izobraţevalnih institucijah povečuje sorazmerno s starostjo otrok. Navedena sta dva razloga: 

prvi je, da v vrtcu in niţjih razredih otroci jedo z vzgojitelji in učitelji, ki zagotavljajo 

ustrezno okolje za hranjenje, spodbujajo mir in red ter so za zgled; drugi razlog je, da starejši 

otroci večkrat kupijo in pojedo hrano zunaj jedilnice. 

 

2.3 ZMANJŠEVANJE ZAVRŢKOV HRANE 

 

Najpomembnejše dejavnosti, da bi zmanjšali odpadke, so preventiva, da odpadki sploh ne 

nastajajo, ločevanje odpadkov, vračanje in selekcioniranje odpadkov po uporabi, racionalna 

uporaba embalaţ in podobnih materialov, skrb za odlagališča ter odstranjevanje neprimernih 

odlagališč. Potrebna so izobraţevanja in usposabljanja ter širjenje informacij o ravnanju z 

odpadki na vseh ravneh izobraţevanja ter v katerem koli poklicu (Viler Kovačič, 2001). 

 

Rešitve za zmanjšanje zavrţkov hrane v šolah so po ugotovitvah organizacije Wrap (2011) v 

večji sistematičnosti naročanja obrokov, v izboljšavi okolja v jedilnici ter v prizadevanju 

boljšega pribliţevanja novih jedi otrokom. 
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V vrtcu Anelle v Latviji so zmanjšali zavrţke hrane za 70 %. Otroci, stari več kot štiri leta, so 

si obroke postregli sami; ostanke so lahko pojedli popoldne. Zavrţena hrana, kar jo je konec 

dneva nastalo, je bila kompostirana (»Latvian kindergarten reduced its food waste by nearly 

70 %«, b. d.). 

 

Nekaj uporabnih in preizkušenih rešitev so našli v Iowa Department od Education (2017). V 

Food waste minimization toolkit for Iowa schools so kot ukrepe navedli zmanjšanje 

pripravljene hrane v jedilnici in kuhinji, moţnost izbire med različnimi obroki, moţnost izbire 

pri sadju in zelenjavi, kontroliranje velikosti porcij ter zagotavljanje zadostne količine časa za 

uţivanje obroka. Poudarili so tudi recikliranje in kompostiranje, pri čemer poskrbijo, da 

nastale zavrţke hrane kar najbolj okolju prijazno zavrţejo. 

 

2.3.1 Programi za zmanjševanje zavrţkov hrane v Sloveniji 

 

2.3.1.1 Ekošola 

 

V nekaterih slovenskih vrtcih in šolah poteka več projektov, ki se nanašajo na hrano. Najbolj 

znan program je Ekošola. Poteka na mednarodni ravni; namenjen je spodbujanju in 

ozaveščanju predvsem mlajših generacij, da bi bolje skrbele za okolje in naravo. Poudarek je 

na skrbi zase in za sočloveka, na naravi in okolju ter na prihodnosti in trajnostnem razvoju. V 

program je vključenih 717 zavodov – vrtcev, osnovnih in srednjih šol in fakultet – po celotni 

Sloveniji. S programom Ekošola so v šolskem letu 2018/2019 pripravili projekte za vrtce po 

metodologiji 7 korakov, ki vodi k pridobitvi naziva zelene zastave za posamezni zavod. V 

vrtcu so se lotili sestavljanja in ustanovitve ekoodbora; deleţni so bili okoljskih pregledov, 

pregleda ekoakcijskega načrta; izvesti so morali aktivnosti v okviru projekta zgodnje 

naravoslovje, kjer so imeli na izbiro več tematskih sklopov, sodelovati pri enem izmed drugih 

organiziranih projektov ter pripraviti prispevek in poročilo o aktivnostih (»Ekošola«, b. d.). 

 

2.3.1.2 Hrana ni za tjavendan 

 

V sklopu programa Ekošola se je razvil tudi projekt Hrana ni za tjavendan. Projekt je 

neposredno povezan z zavrţki hrane in iskanjem načinov, da se zavrţke zmanjšuje; v njem 

sodelujejo šole in vrtci; vključeni so tudi starši. Cilji projekta so, da se zmanjša nastajanje 

zavrţkov (če je mogoče, da se celo prepreči njihov nastanek), spodbujanje porabe ostankov 
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hrane ter se naučiti pravilno pospraviti izdelke za kuhanje, spoznati reciklaţo, kompostiranje 

in biološke odpadke, spodbuditi odgovoren odnos do hrane in do zavrţkov hrane ter širiti in 

podpirati izobraţevanja na to temo. V projektu so v šolskem letu 2018/19 vrtci lahko 

sodelovali v nagradnem natečaju Reciklirana kuhinja, kjer so raziskovali moţne načine 

ponovne uporabe tistih ţivil, ki so nastali v njihovi kuhinji; za pomoč in ideje so lahko 

povprašali tudi svoje babice. V vrtcih so merili zavrţeno hrano ter spremljali, katere vrste 

hrane so bile zavrţene največkrat. V tem šolskem letu je bila novost Kuhlin dnevnik zavrţene 

hrane, kjer otroci raziskujejo zavrţeno hrano doma. Pri tem delu sodeluje celotna druţina in 

na koncu oblikuje druţinsko zavezo, kaj bodo storili, da bo zavrţkov hrane čim manj (»Hrana 

ni za tjavendan«, b. d.). 

 

2.3.1.3 Projekt viški hrane 

 

Projekt viški hrane deluje od leta 2014 dalje. Člani projekta vsak večer iz trgovin Mercator in 

Tuš pripeljejo vsakodnevno pripravljeno pakirano hrano. V paketih so mesni izdelki, 

zelenjava, mlečni izdelki, pekovski izdelki …). Pakete dostavijo v humanitarne organizacije 

in socialno ogroţenim druţinam. Sam projekt ni neposredno povezan z vrtcem, a daje 

smernice tako otrokom kot tudi zaposlenim. Organizator prehrane lahko po vzoru projekta 

viški hrane poskrbi, da so ostanki, ki so še zapakirani in jih vrtec ne bo porabil, odpeljani v 

zbirne centre; otroci preko projekta spoznavajo, kako ravnati, če nam doma ostane višek hrane 

(»Projekt viški hrane«, b. d.). 

 

2.3.1.4 Ekologi brez meja 

 

Društvo Ekologi brez meja so slovenska organizacija, ki ţeli ljudi naučiti odgovornega 

ravnanja z viri ter s tem izboljšati stanje našega okolja. Ţelijo se pribliţati svetu, v katerem ne 

bi bilo odpadkov, zato spodbujajo čistilne akcije, projekt Zero Waste, ločevanje odpadkov in 

podobno. Da bi ozavestili čim več ljudi, izvajajo poleg projektov tudi delavnice v šolah in 

vrtcih; eden izmed odmevnejših projektov, ki se navezuje na zavrţke hrane, je Ne meč'mo 

hrane stran (»Ekologi brez meja«, b. d.). 

 

Gre za projekt, ki na različne in inovativne načine poskuša zmanjšati nastajanje zavrţkov 

hrane. Proučujejo problematiko nastajanja zavrţkov hrane v domovih za starejše občane ter v 

bolnišnicah, javnosti ţelijo pribliţati problem nastajanja zavrţkov hrane s kampanijo in se 
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hkrati lotili sodelovanja z Zvezo društev upokojencev Slovenije, da s predvajanjem 75-

minutnega filma Ne meč'mo hrane stran ter z medgeneracijskimi delavnicami ponovno 

obudijo znanje o ekonomični rabi ţivil. Na njihovi spletni strani so pripravili tudi elektronsko 

zaobljubo, da s pomočjo nasvetov pripomoremo k zmanjšanju nastajanja zavrţene hrane. 

Zaobljubo uporabnik lahko izpolni ter si jo natisne (»Ne Meč'mo Hrane Stran«, b. d.). 

 

2.3.2 Izobraţevanja in odgovorno ravnanje s hrano 

 

Z učenjem o odgovornem ravnanju s hrano moramo čim prej soočiti tudi mlajše generacije. 

Izobraţevanje se začne ţe v vrtcu s praktičnimi primeri in nasveti za otroke in starše, kako 

transportirati obrok, ga pravilno shraniti in kasneje pripraviti za zauţitje. Kasneje so vsebine o 

ravnanju s hrano obravnavane pri določenih predmetih v osnovni in srednji šoli. Preko 

šolskega sistema so cilji, ki stremijo k odgovornem ravnanju s hrano in okoljem, dobro 

zastavljeni v učnih načrtih predmetov v osnovni šoli in v Kurikulumu za vrtce, a je izvedba še 

vedno v veliki meri odvisna od tistega, ki znanje posreduje, njegovega učnega pristopa ter od 

truda, ki ga bo vloţil v to, da se otroci, učenci in dijaki naučijo odgovorno ravnati s hrano 

(Jurdana in Langerholc, 2014). Pri izobraţevanju o zavrţkih hrane in odgovornem ravnanju s 

hrano je pri predšolski vzgoji najpomembnejše vodilo Zakon o vrtcih, saj med glavne cilje 

uvršča tako skrb za telo in zdravje kot tudi samostojnost pri opravilih. Tako se preko dnevne 

rutine otroci naučijo odgovornega ravnanja s hrano in posledično tudi z odpadki (Vombergar 

idr., 2014). V vrtcih cilje za obravnavo vsebin o zavrţkih hrane in o odpadkih na splošno 

podpirajo nekatera načela, kot so načelo horizontalne in vertikalne povezanosti in načelo 

sodelovanja z okoljem. Ta tri načela omogočajo in podpirajo dejavnosti, ki vključujejo 

spoznavanje poklicev, ki se ukvarjajo z zavrţki hrane, izvajanje projektov na ravni vrtca in 

širše ter aktivno vključevanje otrok v proces zmanjševanja nastajanja zavrţkov v vrtcu. Nekaj 

konkretnih primerov dejavnosti, ki jih lahko izvajamo v vrtcu: obisk smetišča in spoznavanje 

poklica smetar, izdelava kompostnika in smetnjaka za bioodpadke v igralnici, načrtovanje, 

izdelava in skrb za vrtčevski vrt in podobno (»Kurikulum za vrtce«, 2011). 

 

Še več znanja otroci pridobijo v osnovni šoli, kjer se v Zakonu o osnovni šoli (2006) skrbi za 

zdravje pridruţi še odgovorno ravnanje do okolja. Vsebine o ravnanju z naravo, hrano in 

zavrţki hrane se obravnavajo pri naravoslovju, tehniki in tehnologiji ter kasneje tudi pri 

kemiji, fiziki, gospodinjstvu in podobno. Učenci se lahko vključijo tudi v projekte o zavrţkih 

hrane zunaj rednega pouka. Ti se v neki meri pojavljajo ţe v vrtcih, vendar so manj zahtevni 
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in se običajno bolj osredinijo na enoto vrtca, medtem ko se projekti v osnovnih šolah ţe 

povezujejo s širšim okoljem (Vombergar idr., 2014). 

 

2.3.3 Vzgoja in izobraţevanje za trajnostni razvoj 

 

Okoljska vzgoja v šolah ne poteka več kot samostojni učni predmet. Gre za tematiko, ki se jo 

tako kot v vrtcu obravnava načrtovano in nenačrtovano. Načrtovano poteka v okviru 

dejavnosti o okolju in odpadkih, preko sodelovanja vrtca v projektih ter v obliki drugih 

organiziranih dejavnosti, kjer se otrok uči o ravnanju z naravo in s hrano. Nenačrtovana 

obravnava tematike poteka preko dnevne rutine in spontanih pogovorov o okolju, naravi, 

odpadkih in hrani. Pogovori, ki so spontani, se največkrat razvijejo na sprehodih, med 

hranjenjem ter med prehodi med deli dnevne rutine. Nenačrtovano otroke o okolju in 

odgovornem ravnanju učimo tudi z zgledom. Poleg tega, da je kasneje vključena v učni načrt 

pri določenih predmetih (npr.: geografija, naravoslovje), se z njo srečujemo vsak dan ter 

skoraj pri vseh dejavnostih. Kot je opaziti, v šolah in vrtcih dosledno spodbujajo k ločevanju 

odpadkov. Večinoma se poleg papirja in plastike ločujejo tudi organski odpadki, ki se nato 

lahko ustrezno kompostirajo naprej. V prvi vrsti morajo to ponotranjiti učitelji in vzgojitelji, 

ki jo nato preko snovi (ločevanje odpadkov, kompostiranje in drugo), teme dejavnosti ali igre 

prenesejo na otroke. V vrtcu se okoljske vzgoje lahko lotimo tudi s pobarvankami, kjer 

spoznavajo barve zabojnikov za ločevanje odpadkov ali z izdelavo posod za odpadke (Keuc, 

2003). Otrokom je učenje o ravnanju v in z okoljem v predšolskem obdobju blizu, ko to 

spoznavamo preko tematskih dni ali projektov. Veliko je praktičnega dela, kar otroke najbolj 

motivira in jim poda kar največ znanja. Več krajših dejavnosti lahko izpeljemo preko dneva 

med dnevno rutino, med prehodi med dejavnostmi in še najlaţje, ko se z otroki odpravimo 

ven na sprehod. Tam otrok sam opazuje okolico, vidi zabojnike, smetarja, divje odlagališče in 

smeti, ki so ob cesti ali v naravi (»Kurikulum za vrtce«, 2011). 

 

V vzgojno-izobraţevalnih dokumentih prej omenjeno okoljsko vzgojo sedaj najdemo kot 

vzgojo in izobraţevanje za trajnostni razvoj. Vključuje mnogo smernic: od medpredmetnega 

povezovanja in sodelovanja do kakovostne komunikacije, vplivanja na ţivljenjske navade 

otrok, sodelovanja z zunanjimi institucijami in tako naprej. Vse smernice, cilji in načela so 

zapisana v dokumentu Smernice vzgoje in izobraţevanja za trajnostni razvoj od predšolske 

vzgoje do douniverzitetnega izobraţevanja (2007). 
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2.3.4 Zakonodaja o prehrani v vzgojni-izobraţevalnih institucijah 

 

Zakonodaja, ki opisuje prehrano in hranjenje v vzgojni-izobraţevalnih zavodih, si prizadeva 

za izobraţevanje za trajnostni razvoj, odgovorno ravnanje z okolico in naravo ter skrbjo zase 

ob upoštevanju in spoštovanju pravic človeka kot drţavljana (Jurdana in Langerholc, 2014). 

 

Zakonodaja, ki opredeljuje načine ravnanja odpadki, je jasno predstavljena, a so teţave pri 

upoštevanju teh zakonov. Ravnanje z odpadki ne glede na vrsto je ena teţjih in bolj 

odgovornih dejanj. Pri tem morajo v določeni lokalni skupnosti svoj deleţ prispevati vsi 

prebivalci, kar pa ni lahko doseči. Marsikdo še ni dovolj ozaveščen in meni, da en 

posameznik ne naredi spremembe v svetu in ravno zaradi takšne miselnosti so zakoni toliko 

manj izpolnjeni (Černuta in Vollfand, 2010). 

 

V vrtcih se prehrana in njena organizacija urejata s Smernicami za prehranjevanje v vzgojni-

izobraţevalnih zavodih (2010). Najbolj pomembno, ko govorimo o zavrţkih, je načelo 

ekonomičnosti, ki pa se ne nanaša le na ekonomično porab o sredstev za pripravo in transport 

hrane, temveč ravnanje z njo, ki mora biti odgovorno in načrtovano.  

 

2.4 DEJAVNIKI ZA NASTANEK ZAVRŢKOV PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH 

 

2.4.1 Vzor otrokom 

 

Starši so prvi vzor prehranjevanja otroku. Na pristope, ki jih uporabljajo, najbolj vpliva 

vzgojni stil. Pri avtoritarnem vzgojnem stilu otrok ne dobi pojasnila, zakaj mora določeno 

hrano pojesti, avtoritativni starši omogočajo otroku demokratična pravila, medtem ko pri 

permisivni vzgoji o večini navad odloča otrok sam (Podlesek, 2015).  

 

Ne glede na vzgojni stil je pomembno, da otroka poskušamo naučiti čim več zdravih 

prehranjevalnih navad. Novo hrano z otrokom poizkusimo skupaj, jejmo zdrave prigrizke, 

nezdrave pa le občasno kot popestritev (in ne nagrado); naučimo se premagovati stres z 

gibanjem in ne s poseganjem po hrani; obroke pripravljajmo skupaj z otrokom, poslušajmo 

njegove ţelje in predloge ter pokaţimo veselje do skupnega obedovanja (»Be a Healthy 

Eating Role Model«, 2018). 
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Ko govorimo o vzoru otrokom pri prehrani, mora mati ţe v času nosečnosti in dojenja paziti 

na prehranjevanje, saj se okusi, ki jih mati zauţije, preko aminokislinske tekočine, kasneje pa 

tudi preko materinega mleka, prenašajo do otroka. Ko otrok ţe samostojno je, je dobro, da 

opazuje starše ali vrstnike, saj s tem zmanjšujemo moţnost nastanka oziroma povečevanja 

prehranske neofobije (Podlesek, 2015). Najbolje je, če starši in vzgojitelji konstantno jedo 

skupaj z otroki iste obroke. Poleg tega je to tudi priloţnost za učenje vedenja med 

prehranjevanjem (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005). Birch 

(1980, v Podlesek, 2015) ugotavlja, da otroci predvsem v starostni skupini od tri do pet let 

sledijo vrstnikom pri jedi hrane oziroma ţivil, ki jih sicer sami najverjetneje ne bi izbrali.  

 

Draxten, Fulkerson, Friend, Flattum in Schow (2014) ugotavljajo, da je moč vzora drugih 

oseb za poseganje po sadju in zelenjavi v času obrokov in prigrizkov oziroma malice 

pomembna. Vzor je po podatkih raziskave pozitivno in spodbudno vplival na poseganje otrok 

po sadju in zelenjavi. Večkrat so izbrali sadje za malico, medtem ko so pri večerji pogosteje 

izbrali zelenjavo. 

 

Podlesek (2015) je zapisala, da je pomemben vsakdanji vpliv medijev. Preko oglasnih in 

reklamnih sporočil, risank, filmov in preko drugih medijev otroci vidijo navade o ravnanju s 

hrano, ki kasneje vplivajo na njihove prehranjevalne navade. V eni izmed študij Podlesek 

(2015) navaja, da ima otrok pri starosti 8 let, ko je ţe močno izpostavljen tudi okoljskim 

vplivom, še vedno največji vpliv na prehranjevanje mati. Z leti se začne ta vpliv zmanjševati, 

a ker je v najmlajših letih otrok ţe dobil nek vzorec, ga kasneje lahko spreminja le do 

določene mere. 

 

2.4.2 Razvijanje prehranjevalnih navad 

 

Prehranjevalne navade so konstantni načini prehranjevanja. Nanje vpliva okolje, delo/šolanje 

ter naš način ţivljenja oziroma standard, v katerem ţivimo. Ne gre le za način in količino 

zauţitja hrane. Povezujejo celotno ţivljenje in dogajanje okrog človeka s prehranjevanjem ter 

človekovo delovanje. Prehranjevalne navade so prepletene z gibanjem človeka, šolanjem in 

kasneje z delom, z ljudmi okoli nas, tako bliţnjimi kot s tistimi, ki tvorijo širšo okolico (Suwa 

Stanojević, 2017). 
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V vrtcu se prehranjevanja lotimo umirjeno, načrtujemo dovolj časa za posamezen obrok, saj 

bo otrok le tako lahko imel moţnost izbire ter bo laţje uskladil prehranjevalne navade doma z 

navadami in pričakovanji v vrtcu (»Kurikulum za vrtce«, 2011). 

 

Kljub vsemu trudu, da bi pri otrocih razvili dobre prehranjevalne navade in odgovornost pri 

ravnanju s hrano, se še vedno pojavljajo večje količine zavrţkov hrane. Zavračanje hrane se 

pri otrocih pogosto pojavi in se razlikuje od otroka do otroka. Otroci lahko zavračajo samo 

določeno hrano; zavračajo jo lahko različno pogosto in s tem povzročajo številne skrbi 

staršem (Podlesek, 2015). Pomembno je, da v vsakodnevnem pogovoru s starši vzgojiteljica 

pove, kako je bilo z otrokovim prehranjevanjem preko dneva (»Kurikulum za vrtce«, 2011). 

 

Nekatere oblike zavračanja hrane so strokovno opredeljene in poimenovane. Prehrambna 

neofobija je teţje spopadanje z novo hrano. Časovno je prisotna v obliki krivulje. Naraščati 

začne v zgodnjem otroštvu in kasneje njen vpliv spet bledi. Neofobija naj bi upadala s 

starostjo, saj je otrok z leti vse več izpostavljen raznolikim jedem in se navaja novega. Otroka 

je strah poizkusiti hrano, ki je še ne pozna; za pokušino potrebuje dlje časa. Hrano pred tem 

seveda zavrne, še preden jo sploh okusi. Pogosta je izbirčnost, ki pa se ne začne ob pogledu 

na hrano, temveč je posledica tega, da otroku ni všeč okus. Otrok to v prvem letu pokaţe 

neverbalno. Eden uspešnejših prijemov pri premagovanju izbirčnosti je modeliranje. Otrok pri 

tem odraslega vidi jesti neko hrano. Še bolj je modeliranje uspešno, če zraven še 

komentiramo, da nam je všeč, ima dober okus in podobno (Podlesek, 2015). 

 

Da bi oblike zavračanja hrane omilili, moramo otroku hrano pribliţati. Ne glede na to, za 

katero obliko vedenja gre, je pomembno, da otroka vseeno povabimo k mizi, da je prisoten pri 

druţabnem dogodku v skupini ali doma. S tem preprečimo, da bi otrok dobil kakršne koli 

negativne občutke ob hranjenju ali do hrane. Nauči se spoštovati hrano in trenutke, ki jih 

preţivlja z bliţnjimi ob hranjenju, ki je druţbeni dogodek (Kast-Zahn in Morgenroth, 2012). 

Pri spoznavanju otroka z novo hrano je pomemben videz hrane, saj se otrok najprej vizualno 

sreča z njo. Paroche, Caton, Vereijken, Weenen in Houston-Price (2017) ugotavljajo, da 

predvsem v poznem predšolskem obdobju otroka najbolj zanimajo videz, tekstura in vonj. Po 

teh kriterijih bo otrok ustvaril prvo mnenje o hrani, zato moramo novo hrano postreči estetsko 

in kar čim bolj zanimivo.  
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Najlaţje otrokom predstavimo hrano, ki je ţe nekoliko podobna hrani, ki jo poznajo in jedo. V 

enem izmed projektov so vsak teden otrokom predstavili eno novo jed oziroma ţivilo. Lahko 

uporabimo tudi način, predstavljen na primeru ajde, ki je opisan v nadaljevanju. Otroci ajdo 

slabo poznajo. Ker ajdove kaše otroci ne jedo preveč radi, je ena izmed učiteljic na osnovni 

šoli pripravila delavnico, na kateri so učenci skupaj z njo pripravljali palačinke z ajdo in 

drugimi nadevi. Da bi jo povsem spoznali, pomaga tudi način, da imajo moţnost ajdo 

opazovati in zanjo skrbeti od samega začetka. Tudi pri drugih ţitih, zelenjavi in sadju z otroki 

naredimo isto. Lahko posadijo semena, opazujejo, kako rastejo in se razvijajo, za rastline in 

pridelek skrbijo. Kasneje, ko dozori, pa pridelek pojedo oziroma ga uporabijo v kakšnem 

receptu. Otrok pri takem načinu dela in pri spoznavanju nove hrane zanj tudi sam velikokrat 

pokaţe interes, da kaj novega vnese v domač jedilnik, morda celo izrazi ţeljo po lastnem 

vrtičku ali pa le pomaga pri skrbi za tisto, kar pridelujejo njegovi starši (Podlesek, 2015).  

 

2.5 ODNOS VZGOJITELJEV DO HRANE IN DO ZAVRŢKOV HRANE 

 

Sepp, Abrahamsson in Fjellstron (2005) so z opazovanjem vzgojiteljev in njihovega odnosa 

do hrane ter obroka potrdili vpliv odrasle osebe na otroka med hranjenjem. Večina 

vzgojiteljev je imela pozitiven odnos do hrane in obroka; pomagali so otrokom pri razvijanju 

spoštljivega odnosa in samostojnosti v času hranjenja. Kljub samim zadovoljstvom med 

vzgojitelji so le-ti izrazili skrb glede prehranjevanja otrok doma s starši. Po mnenju 

vzgojiteljev so premalo podučeni o pomembnosti posrednega učenja in zgleda ob 

prehranjevanju. 

 

Pozitiven vpliv na zmanjševanje zavrţene hrane v vzgojni-izobraţevalnih zavodih je dokazala 

tudi Farris, Roy, Serrano in Misyak (2019), ko je potrdila, da so se s prisotnostjo učitelja v 

učilnici pri zajtrku zavrţki hrane zmanjšali iz 43 % na 38,5 %.  

 

2.5.1 Odnos vzgojiteljev do zavrţkov hrane 

 

Vzgojitelji in drugi, ki so zaposleni v vzgojno-izobraţevalnem sistemu, bi morali po 

Smernicah za prehranjevanje v vzgojni-izobraţevalnih zavodih (2010/5) stremeti in otroke 

vzgajati k temu, da zgradijo odgovoren odnos do sebe, zdravja ter okolja, da se naučijo 

odgovornega ravnanja s hrano ter se naučijo kulture prehranjevanja (Gabrijelčič Blenkuš idr., 

2005). 
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Warner in Bloom (2015) povzemata nekaj najpogostejših izjav vzgojiteljev in učiteljev med 

hranjenjem: izprazni svoj kroţnik, vzemi samo to, kar boš pojedel, in podobno. Vzgojiteljem 

je torej mar za zavrţeno hrano in menijo, da z zgodnjimi dejavnostmi v vrtcu o zavrţkih hrane 

lahko naredimo ţivljenjsko spremembo pri odnosu do hrane in prenašanju odgovorne 

miselnosti na naslednje generacije.  

 

Vzgojitelj si mora prizadevati, da je zdrava in kakovostna hrana ekonomično in odgovorno 

razdeljena med otroke; ostanki so, če je le mogoče, posredovani v humanitarne namene 

(»Volk sit, koza cela«, b. d.). 

 

2.5.2 Pristopi k zmanjševanju nastajanja zavrţkov hrane 

 

Eden izmed pristopov je vsekakor zagotavljanje kvalitetne prehrane. Naloga vzgojiteljev je, 

da spremljajo odziv otrok na hrano. V Smernicah o prehranjevanju v vzgojni-izobraţevalnih 

zakonih (2010) so zapisali, da je prehrana ustrezna, če je odklanjanje niţje od četrtine otrok. 

V primeru, če se odklon prične povečevati, se je potrebno pogovoriti z organizatorjem 

prehrane in preveriti, zakaj do tega prihaja. 

 

Hrana mora biti kvalitetna in privlačnega izgleda. Sveţa zelenjava bo pritegnila marsikaterega 

otroka, medtem ko bo cenejša in manj kvalitetna hrana manj privlačna za otroka. Prav tako je 

potrebno paziti, da se izbira ţivila z manj soli in maščob ter čim manj dodanega sladkorja ter 

aditivov. Tudi s tem izboljšujemo kakovost prehrane in zmanjšujemo nastajanje zavrţkov 

(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). 

 

Warner in Bloom (2015) podajata še nekaj uporabnim nasvetov, kako otroke ţe v zgodnjem 

otroštvu navajati na novo hrano. Otroke, predvsem najmlajše, je potrebno naučiti, katere dele 

hrane se lahko poje. Velja predvsem za zelenjavo in sadje. Predlagata tudi praktično 

delavnico: test primerjave okusa med olupljeno in neolupljeno hrano. Spregovorita tudi o 

sadeţih, ki zaradi okolja ali drugih dejavnikov dozorijo v drugačni obliki ali barvi, kot smo jih 

vajeni. Kot primer lahko navedemo paradiţnik, ki velikokrat dozori v drugačnih oblikah, ima 

kolobarje in ni povsem gladek. To pa še ne pomeni, da je spremenjen tudi njegov okus. 

 

Pri načrtovanju prehrane v vrtcu je dobro upoštevati tudi dejavnike, kot so vreme, zunanja 

temperatura, barva obroka, načrtovanje telesnih aktivnosti in podobno. Otrok bo verjetno 
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poleti, ko so temperature visoke, jedel manj ali pa le bolj sočno in hladno hrano. Pozimi, ko je 

zunaj mraz, pa mu bo pred počitkom veliko bolj ustrezal topel obrok. Če imajo otroci gibalno 

naporen dan, bodo tudi bolj lačni, saj bodo porabili veliko več energije, kot če imajo le igralni 

dan v igralnici, kjer tekanje ni dovoljeno (»Volk sit, koza cela«, b. d.). 

 

V Kurikulumu za vrtce (2011) je med smernicami zapisano, da je pomemben dejavnik tudi 

čas, da otrok lahko v miru poje obrok. Porcijo je potrebno prilagoditi otroku. Včasih nam 

otrok sam reče, da ţeli manj. Takrat ga poslušajmo ter ga ne silimo s hrano. V vrtcu je 

moţnost dodatkov in v primeru, če bo otrok lačen, še vedno lahko pride iskat dodatno porcijo. 

S tem načinom se lahko izognemo večji količini zavrţkov hrane. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

 

Ekologi brez meja izpostavljajo problem nastajanja zavrţkov hrane. Poudarjajo, da se vse 

prepogosto dogaja, da po nepotrebnem hrana ostane pozabljena, napačno shranjena ali pa je 

nenačrtovano kupljena in zato pogosto neporabljena – v vseh treh primerih hrana konča med 

zavrţki hrane. V Sloveniji posameznik zavrţe 73 kilogramov hrane na leto. Zavrţki nastajajo 

tako v gospodinjstvu kot v sluţbi, šoli, bolnici ali vrtcu. Ker en posameznik ne more 

spremeniti vseh ustanov in ljudi oziroma njihovega odnosa do hrane, je potrebno, da se vsak v 

svojem okolju potrudi, da zmanjša zavrţke hrane (»Ne meč'mo hrane stran«, b. d.). 

 

Začeti je treba ţe pri najmlajših, jim biti dober zgled in v učne cilje kar čim pogosteje 

vključevati zgodnje seznanjanje s higieno in prehrano, kar posledično vključuje tudi zavrţke 

hrane (Vombergar idr., 2014). V Kurikulumu za vrtce (2011) je obravnava odnosa do higiene 

in do prehrane zapisana kot eden izmed ciljev predšolske vzgoje, Kurikulum pa je 

vzgojiteljem le kot smernica in ne učni načrt, zato je sama izvedba prepuščena in odvisna od 

vzgojitelja, ki mora ţe ob vstopu v skupino biti vzor in ne le poučevati in vzgajati. Otrok se 

bo največ naučil iz dobrega zgleda in ravno to bo prenesel v svoje ţivljenje tudi zunaj vrtca. 

Z raziskavo sem ţelela ugotoviti, kakšen odnos do zavrţkov hrane v vrtcu imajo vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev. Zanimala me je razlika med vzgojiteljem in pomočnikom v tem, kako 

pogosto in na kakšen način posegajo v otrokov odnos do hrane ter kakšen je odnos 

vzgojiteljev in pomočnikov do hrane. Ugotavljala sem, kakšna je povezava med vrsto hrane, 

ki jo otroci v vrtcu zauţijejo, ter količino zavrţene hrane in kako vzgojitelji ukrepajo, ko se 

zavrţki pojavijo. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V diplomskem delu sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kakšen je odnos vzgojiteljev do zavrţkov hrane? 

 Kako se otrok glede na starost odziva na pristope vzgojitelja pri zmanjšanju količine 

bioloških odpadkov? 

 Kako si vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev prizadevajo za zmanjšanje nastankov 

zavrţkov hrane? 
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 Kateri dejavniki vplivajo na količino bioloških odpadkov v vrtcu? 

 

4 RAZISKOVALNE METODE IN RAZISKOVALNI VZOREC 

 

Pri kvantitativni raziskavi sem uporabila deskriptivno neeksperimentalno metodo dela. V 

raziskavi je sodelovalo 52 zaposlenih v vrtcih, od tega 25 vzgojiteljev in 27 pomočnikov 

vzgojiteljev. 44,2 % anketiranih je zaključilo srednješolsko izobrazbo; 55,8 % je imelo vsaj 

višješolsko izobrazbo. 

 

Preglednica 1: Predstavitev raziskovalnega vzorca glede na mesto zaposlitve 

Mesto zaposlitve f f (%) 

Vzgojitelj 25 48,1 

Pomočnik vzgojitelja 27 51,9 

  

Starost anketiranih je bila med 20 in 58 let. Povprečna starost anketiranih je bila 36,4 leta. 

Največ sodelujočih je bilo v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah zaposlenih med 6 in 10 let. 

 

Preglednica 2: Delovna doba anketirancev 

Delovna doba v vzgojno-

izobraţevalnih zavodih (VIZ) 
f f (%) 

Do 5 let 12 23,1 

Od 6 do 10 let 13 25,0 

Od 11 do 15 let 11 21,1 

Od 16 do 20 let 7 13,5 

Od 21 do 30 let 5 9,6 

Od 31 do 40 let 4 7,7 

  

21 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je zaposlenih v prvi starostni skupini otrok, t. j. 

starost otrok med prvim in tretjim letom, 31 pa v drugi starostni skupini otrok, torej med štiri 

in šest let. 

 

Preglednica 3: Število vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev glede na starostno skupino 

otrok 

Starostna skupina f f (%) 

1. starostna skupina 21 40,4 

2. starostna skupina 31 59,6 
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4.1 OPIS INSTRUMENTA IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Pri raziskovanju sem uporabila vprašalnik in ček listo. Vprašalnik je bil anonimen in je 

vključeval 8 vprašanj, od tega 6 vprašanj zaprtega in 2 vprašanji odprtega tipa. Vprašalnik so 

izpolnjevali vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev štirih vrtcev na Gorenjskem. Vprašalnike so 

sodelujoči reševali v tiskani obliki. Vprašanja so bila vsebinsko povezana z raziskovalnimi 

vprašanji diplomskega dela. Spraševala sem po odnosu anketiranih do hrane, strinjanju z 

različnimi situacijami, ki se pogosto pojavijo med hranjenjem v vrtcu, ter izraţanju mnenja o 

zavrţeni hrani.  

 

Ček lista je bila anonimna. Zaposleni so 5 dni opazovali svojega sodelavca v skupini. 

Opazovali in beleţili so, kolikokrat je zaposleni uporabil katero izmed navedenih izjav z 

namenom, da bi preprečil nastajanje zavrţkov hrane. Krajše izjave so bile na temo pomena 

hrane za otroka, o zavrţeni hrani po svetu, pohvala otroka pri hranjenju, o ravnanju 

vzgojitelja, ko se otrok iz hrane norčuje, o dodatnih porcijah pri obrokih in podobno. Pri ček 

listi je bila zabeleţena starost otrok v skupini, v kateri je bil zaposleni opazovan. 

 

4.1.1 Statistična obdelava podatkov 

 

Podatke iz vprašalnika in ček liste sem analizirala s programom SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences). Rezultate sem predstavila v preglednicah in grafih. Pri statistični 

obdelavi podatkov sem uporabila metode deskriptivne statistike. 

 

4.2 REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

4.2.1 Odnos vzgojiteljev do zavrţkov hrane 

 

S prvim delom raziskave sem ţelela ugotoviti, kakšen odnos do hrane in zavrţkov hrane 

imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Z vprašalnikom sem ugotavljala, kakšne so 

njihove navade v igralnici, kakšen odnos imajo do odpadkov ter kako se anketirani strinjajo z 

navedenimi situacijami.  

 

V preglednici 4 so prikazani rezultati o tem, katere odpadke ločujejo v igralnicah anketirani 

vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. S tem vprašanjem sem pozornost namenila temu, kaj se 
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v igralnicah dejansko ločuje, kar pa ni vedno tudi tisto, kar bi vzgojitelj ali pomočnik 

vzgojitelja ţelel ločevati. Večinoma je odvisno od vodstva in politike vrtca. Vsi sodelujoči so 

poročali, da v igralnicah ločujejo papir in v več kot 80 % tudi mešane odpadke in plastiko. 

Biološke odpadke, ki se delno nanašajo tudi na zavrţke hrane, ločuje slabe tri četrtine 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. Osnovno ločevanje odpadkov (papir, plastika, 

mešani in biološki odpadki) je zagotovljeno v več kot 70 % igralnicah v opazovanih vrtcih, 

kar pomeni, da imajo vzgojitelji dobro okolje, da otroke seznanjajo s pomembnostjo ločevanja 

odpadkov. V manj kot 10 % igralnicah opazovanih vrtcev se ločujejo steklo in nevarni 

odpadki. Vsi opazovani vrtci te dve vrsti odpadkov zbirajo na določenem mestu v vrtcu in ne 

v posamezni igralnici, torej so odpadki v vrtcu ustrezno ločeni. 

 

Preglednica 4: Deleţ anketirancev, ki v igralnici ločuje posamezne vrste odpadkov  

Vrsta odpadka f f (%) 

Papir 52 100,0 

Plastika 42 80,8 

Biološki odpadki 38 73,1 

Steklo 1 1,9 

Nevarni odpadki 3 5,8 

Mešani odpadki 46 88,5 

 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev so bili vprašani, katere odpadke bi morali po njihovem 

mnenju ločevati v igralnici (preglednica 5). Več kot 90 % anketiranih je izpostavilo ločevanje 

papirja, plastike in mešanih odpadkov; biološke odpadke bi ločevalo 84,6 % anketiranih; za 

ločevanje stekla v igralnici so se odločili le trije vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. 

Nevarnih odpadkov naj v vrtcu v igralnici sploh ne bi bilo, vendar so le-ti lahko vseeno 

prisotni (na primer baterija v igrači, v termometru in podobno). V takšnih primerih je za 

nevarne odpadke potrebno poskrbeti za ustrezno odstranjevanje. Ker je teh odpadkov malo, je 

v vrtcih opazovanih vrtcev urejeno skupno zbirno mesto. V vrtcih, vključenih v raziskavo, se 

steklo največkrat zbira v kuhinji, nevarni odpadki pa pri vhodu v vrtec.  

 

Preglednica 5: Mnenje zaposlenih, katere odpadke bi morali z otroki ločevati v igralnici 

Vrsta odpadka  f f (%) 

Papir 51 98,1 

Plastika 50 96,2 

Biološki odpadki 44 84,6 

Steklo 3 5,8 

Nevarni odpadki 6 11,5 

Mešani odpadki 47 90,4 
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Anketirane sem spraševala, kakšna je po njihovem mnenju problematika zavrţkov hrane po 

svetu. Anketirani so svoje mnenje označili na lestvici od 1 do 10 (1 – zelo majhna 

problematika zavrţkov hrane po svetu, 10 – zelo velika problematika zavrţkov hrane po 

svetu). Največ vzgojiteljev in pomočnikov je označilo z oceno 8 od 10, najniţja izbrana ocena 

pa je bila 5 (preglednica 6). Povprečna vrednost je bila visoka (M=8,13). Letno se na svetu 

zavrţe kar tretjina hrane oziroma 1,3 milijarde ton hrane na svetu (Jevšnik idr., 2014) in 

ocenjujem, da se tega zavedajo tudi anketirani. Pomembno je, da se organizirajo dejavnosti, s 

katerimi spodbujamo odgovorno ravnanje s hrano, zmanjšanje nastanka zavrţene hrane, 

predajo viška hrane drugim ljudem, ki si je ne morejo privoščiti, ali pa se z njo nahrani ţivali. 

Če zavrţkov hrane ne moremo porabiti, hrano kompostiramo ali poskrbimo, da se 100 % 

razgradi. Če to ni mogoče, pa gre na odlagališče, ki je izdelano v te namene (»Preveč 

dragoceno, da bi končalo v smetnjaku«, b. d.). 

 

Preglednica 6: Mnenje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev o problematiki zavrţkov hrane 

po svetu 
 1 

Zelo majhna 

problematika 

odpadkov 

2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Zelo velika 

problematika 

odpadkov 

M* SD 

f 0 0 0 0 3 4 8 18 6 13 

8,13 1,424 f 

(%) 
0 0,0 0,0 0,0 5,8 7,7 15,4 34,6 11,5 25,0 

Legenda: * M (povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – zelo 

majhna problematika odpadkov, 10 – zelo velika problematika odpadkov)  

 

Sodelujoči so na lestvici od 1 do 10 (1 – zelo majhna problematika zavrţkov hrane v vrtci, 10 

– zelo velika problematika zavrţkov hrane v vrtcih) označili svoje mnenje o problematiki 

zavrţene hrane v vrtcih (preglednica 7). Strinjajo se, da je problematika zavrţkov hrane v 

vrtcu manjša kot po svetu, a je vseeno nekaj vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev 

problematiko zavrţkov hrane v vrtcih ocenilo z oceno 10. Menim, da so to vzgojitelji, ki 

posvečajo veliko pozornost zavrţkom hrane in se strinjajo, da bi jih v vrtcih lahko zmanjšali. 

V povprečju problematiko zavrţkov hrane v vrtcu vzgojitelji in vzgojitelji ocenjujejo s 6,38. 

Menim, da je vzrok v naročenih obrokih, točnem številu prisotnih zaposlenih in otrok, 

odjavljanju odsotnih otrok od obrokov in podobno. Poleg odsotnosti otrok je dnevno potrebno 

tudi sporočati v kuhinje vrtcev tudi število zaposlenih, ki bodo tisti dan jedli skupaj z otroki 

(nekateri si malico prinesejo s seboj). Zavrţki se pojavljajo predvsem zaradi drugačnih 
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razlogov, kot so navade otrok, vzor vzgojitelja, vrsta hrane in podobno, kot navaja tudi Suwa 

Stanojević (2017). 

 

Preglednica 7: Mnenje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev o problematiki zavrţkov hrane 

v vrtcih 
 1 

Zelo majhna 

problematika 

odpadkov 

2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Zelo velika 

problematika 

odpadkov 

M* SD 

f 1 4 2 2 7 8 12 8 2 6 6,38 2,288 

f 

(%) 
1,9 7,7 3,8 3,8 13,5 15,4 23,1 15,4 3,8 11,5   

Legenda: * M (povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – zelo 

majhna problematika odpadkov, 10 – zelo velika problematika odpadkov) 

 

V preglednici 8 so predstavljeni predlogi vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, na kakšen 

način uporabiti zavrţke hrane. Ker je bilo vprašanje odprtega tipa in so si bili med seboj zelo 

podobni, sem odgovore razporedila v kategorije. V prvi kategoriji so anketirani navajali, da bi 

zavrţke hrane namenili socialno ogroţenim, brezdomcem in drugim ljudem, ki jo potrebujejo, 

lahko pa tudi domačim ţivalim. V drugi kategoriji so zbrani predlogi, da se zavrţke hrane 

kompostira ali pa posreduje na kmetije, kjer hrano porabijo za ţivino. 76,9 % vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojiteljev bi uţitne ostanke hrane, ki ostanejo v vrtcu, namenili v hranjenje 

drugim ljudem ali ţivalim. Predlagali so posredovanje hrane socialno ogroţenim druţinam, 

otrokom oziroma njihovim staršem iz vrtca, društvom, ki sodelujejo in skrbijo za brezdomce, 

in podobno. Pojavili so se tudi predlogi, da bi namenili hrano ţivalim. Šest vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojiteljev meni, da bi hrano vrnili nazaj na okoliške kmetije, ki vrtcem 

prispevajo lokalno pridelano hrano, kjer bi zavrţke hrane lahko porabili za hranjenje ţivali ali 

pa bi jo odposlali nazaj v proizvodnjo, kjer bi zavrţke hrane ustrezno ločili oziroma 

kompostirali. Gril in Kriţnar (2014) navajata podobne moţnosti, a opozarjata na to, da je pred 

tem potrebno urediti mnogo dokumentov za predajo hrane, ustrezen transport in dodatna 

finančna sredstva. 

 

Preglednica 8: Predlog anketiranih za porabo zavrţene hrane v vrtcih 

Predlogi f f (%) 

Hrana za ljudi ali za ţivali 40 76,9 

Vračilo hrane na kmetije, v predelavo 6 11,5 

Ni odgovora 6 11,5 
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O zavrţkih hrane imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev različna mnenja, ki sem jih 

razvrstila v tri kategorije (preglednica 9). Večina, in sicer 55,8 % vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljev, meni, da zavrţki nastajajo po nepotrebnem in da je najboljša rešitev za 

zmanjšanje nastajanja zavrţkov hrane v porazdelitvi surovin in pridelkov, ki jih nato 

predelamo in zauţijemo. V tem primeru bi bilo potrebno zagotoviti ustrezen transport in 

ravnanje s hrano med skladiščenjem, ki bi surovine pridelovalcev lahko v ustreznem času 

dostavil do proizvodnih obratov.  

 

Dobra petina (21,5 %) vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je mnenja, da bi bila potrebna 

boljša vzgoja, ki vključuje razvijanje občutka za odgovorno ravnanje s hrano in zavedanje 

dejanj, ki povzročajo nastanek zavrţkov hrane. Z vsem tem lahko začnemo ţe v vrtcu; aktivno 

bi morali smernice odgovornega ravnanja s hrano upoštevati še naprej v procesu 

izobraţevanja, večkrat o tem govoriti in aktivno skrbeti za zmanjšanje zavrţkov hrane. V 

vrtcu je to bolj nadzorovano, saj so vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev pri hranjenju prisotni, 

medtem ko je nad uţivanjem hrane v šoli manj nadzora.  

 

V tretjo kategorijo sem uvrstila mnenja anketiranih, da bi ljudje kupili le toliko hrane, kot jo 

potrebujejo, in pridelovalci prilagodili pridelavo hrane glede na to, koliko ljudi jo potrebuje. Z 

manjšimi količinami bi tako zmanjšali zavrţke, ki nastajajo predvsem pri pridelovalcih hrane 

in v proizvodnjah; sami bi morali razviti zavedanje, koliko dejansko potrebujemo. Takšno 

mnenje so izrazili štirje anketirani. 

 

Preglednica 9: Predlogi in mnenja anketiranih o zavrţeni hrani 

Predlogi f f (%) 

Pridelava in nakupovanje hrane glede na potrebe. 4 7,7 

Zavrţki nastajajo po nepotrebnem (porazdelitev hrane pred uporabo). 29 55,8 

Potrebna bi bila boljša vzgoja. 11 21,2 

Ni odgovora 8 15,4 

 

Vzgojitelji in pomočniki se najbolj strinjajo s trditvijo, da je za zmanjšanje zavrţkov hrane 

najbolj pomemben zgled, ki ga vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev dajejo otrokom v času 

hranjenja (preglednica 10). Otrok v času predšolskega obdobja namreč posnema odraslega 

tako skozi igro kot skozi dnevno rutino (»Kurikulum za vrtce«, 2011). Vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev so ocenili, da otroke spodbujajo, da sami poskušajo preceniti, koliko 

lahko pojedo, jih spodbujajo, da zavrţejo čim manj hrane, da neznano hrano najprej 
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poizkusijo in se sami odločijo, ali jo bodo jedli ali ne. Prav tako otrok ne silijo, da pojedo vse 

dele obroka, ki so na razpolago ter da vzgojitelji velikosti porcij prilagajajo otrokom. Z vsem 

tem, ko skrbijo za zmanjšanje zavrţkov hrane, hkrati otroke navajajo na samostojnost, 

upoštevajo različnost med otroci ter pri otrocih razvijajo ustrezne prehranjevalne navade 

(zdrava prehrana, več obrokov na dan, ustrezne količine in podobno). Vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev se manj kot z zgoraj navedenimi trditvami, ki so povezane z njihovim 

vedenjem, strinjajo z uporabo pogovora o zavrţeni hrani med hranjenjem, z opozorili pred 

odvzemom hrane, če se otrok iz nje norčuje ter z dejanskim odvzemom obroka. Vključevanje 

pogovora med hranjenjem je bolj primerno pri starejših otrocih zaradi boljšega razumevanja. 

Eden izmed anketiranih je na vprašalnik dopisal, da se mu zdi odvzem obroka v vrtcu sporen, 

saj mu kljub temu, da ni prav, da se otrok iz hrane norčuje, obrok pripada. Najniţjo povprečno 

oceno, in sicer 2,65, je dobila trditev, da od otrok zahtevajo, da pojedo celoten obrok. 

Podlesek (2015) navaja, da otrok k hranjenju ne bi smeli nikoli siliti; hranjenje je druţaben 

dogodek, ob katerega morajo biti povabljeni in ne prisiljeni. 
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Preglednica 10: Mnenje anketiranih o načinu ponujanja hrane otrokom 

Situacije 
1 2 3 4 5 

M* SD 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Otrokom naloţim 

različno velike porcije 

hrane glede na to, koliko 

običajno pojedo. 

0 0,0 0 0,0 1 1,9 17 32,7 34 65,4 4,63 0,52 

Otrokom naloţim 

različno velike porcije 

hrane, glede na to, koliko 

običajno pojedo. 

11 21,2 15 28,8 16 28,8 6 11,5 5 9,6 2,65 1,22 

Od otrok zahtevam, da 

pojedo celoten obrok. 
3 5,8 1 1,9 9 17,3 17 32,7 22 42,3 4,04 1,09 

Otroke spodbujam, da 

sami precenijo, koliko so 

zmoţni pojesti. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 9,6 47 90,4 4,90 0,29 

Otroke spodbujam, da 

zavrţejo čim manj hrane. 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 25,0 39 75,0 4,75 0,43 

Sem zgled otrokom in si 

pri obrokih naloţim 

toliko hrane, kot jo tudi 

pojem. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 7,7 48 92,3 4,92 0,27 

Otrokom med 

hranjenjem občasno 

razlagam o problematiki 

zavrţene hrane. 

3 5,8 14 26,9 8 15,4 18 34,6 9 17,3 3,31 1,20 

Če otrok ne pozna 

določene hrane, mu jo 

dam le toliko, da jo 

najprej poizkusi, nato pa 

se sam odloči, ali jo ţeli 

jesti ali ne. 

0 0,0 0 0,0 4 7,7 10 19,2 38 73,1 4,65 0,62 

Otrokom, ki se med 

kosilom iz hrane 

norčujejo, vzamem 

obrok. 

8 15,4 9 17,3 11 21,2 11 21,2 13 25,0 3,23 1,40 

Otroke, ki se iz hrane 

norčujejo, le opozorim. 
5 9,6 6 11,5 12 23,1 17 32,7 12 23,1 3,48 1,23 

Legenda: * M (povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – se ne 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam) 

 

4.2.2 Uporaba pristopov za zmanjšanje nastajanja zavrţkov hrane 

 

V preglednicah od 11 do 18 so predstavljeni rezultati ček liste. Ček listo so izpolnjevali 

vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Navedenih so imeli osem predlogov, kako bi lahko 

zmanjšali nastajanje zavrţkov hrane. Zaposleni so opazovali, kolikokrat je njihov sodelavec 

uporabil katerega izmed navedenih predlogov. Vsak predlog je opredeljen kot izjava, ki so 

predstavljene v preglednici. V posamezni preglednici je navedeno število izrečenih izjav v 
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petih dneh. Rezultati so predstavljeni glede na starostno skupino otrok, pri katerih je bila 

posamezna izjava uporabljena.  

 

Izjave, ko vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja otroka opozori na zavrţeno hrano in lakoto po 

svetu, so se v času opazovanja, ki je potekalo 5 dni, v vseh opazovanih prvih starostnih 

skupinah pojavile 69-krat, v drugih starostnih skupinah pa 66-krat (preglednica 11). Sklepam, 

da ni večje razlike med uporabo trditve v prvi in drugi starostni skupini. Izjava se pojavlja 

občasno, kar pomeni, da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev ţelijo otroke seznaniti ne le z 

bliţnjim okoljem, temveč jim predstavljajo problematiko zavrţkov hrane po svetu. 

 

Preglednica 11: Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja otroka opozori na zavrţeno hrano in 

lakoto po svetu 

Število dejanj 

1. starostna skupina (starost 

otrok 1 – 3 leta) 

2. starostna skupina (starost 

otrok 4 – 6 let) 

f f (%) f   f (%) 

0 8 38,1 9 29,0 

1 5 23,8 5 16,1 

2 1 4,8 8 25,8 

3 1 4,8 3 9,7 

4 2 9,5 3 9,7 

6 1 4,8 1 3,2 

8 1 4,8 1 3,2 

10 0 0,0 1 0,0 

18 1 4,5 0 0,0 

19 1 4,8 0 0,0 

Skupaj 69 66 

 

Iz preglednice 12 je razvidno, da vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja otroka, preden dobi 

dodatek, opozori, da mora pojesti vse, uporablja pogosto v prvi starostni skupini otrok, kjer je 

bila izjava zabeleţena 127-krat, v drugi starostni skupini pa se je pojavila 123-krat. S tem 

opozorilom otroke ţe navajamo na to, da se naučijo presojati, koliko bodo pojedli. To je laţje 

uporabljati pri starejših predšolskih otrocih, saj bolje razumejo, kaj od njih pričakujemo, 

mlajšim otrokom pa je to veliko teţje. S tem, ko postavimo takšna pravila, bo ne le manj 

zavrţkov v trenutni situaciji, temveč bo tudi otrokom pomagalo kasneje v ţivljenju, ko bodo 

tako laţje presodili, koliko hrane lahko pojedo. Kast-Zahn in Morgenroth (2012) je ugotovila, 

da imajo otroci prirojeno sposobnost izbrati vrsto hrane in količino, ki jo njihovo telo 

potrebuje, če imajo na izbiro le izdelke, ki jih res potrebujejo za razvoj (zelenjava in sadje, 

meso, ţita, jajca in podobno, brez sladkarij in predelane hrane). Pomembno je, kakšno hrano 
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otrokom ponudimo. Če izbirajo med zdravo in nepredelano hrano, je večja verjetnost, da 

izbirajo primerno količino hrane. 

 

Preglednica 12: Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja otroka, preden dobi dodatek, opozori, da 

mora pojesti vse 

Število dejanj 

1. starostna skupina (starost 

otrok 1 – 3 leta) 

2. starostna skupina (starost 

otrok 4 – 6 let) 

f f (%) f f (%) 

0 3 14,3 4 12,9 

1 0 0,0 3 9,7 

2 4 19,0 5 16,1 

3 0 0,0 4 12,9 

4 0 0,0 3 9,7 

5 5 23,8 4 12,9 

6 1 4,8 3 9,7 

7 3 14,3 0 0,0 

8 2 9,5 2 6,5 

9 0 0,0 1 3,2 

11 1 4,8 1 3,2 

12 0 0,0 1 3,2 

13 1 4,8 0 0,0 

25 1 4,8 0 0,0 

Skupaj 127 123 

 

Izjava, ki govori o pogovoru z otroki glede hrane kot pomembnem elementu razvoja, je bila 

61-krat uporabljena v prvi starostni skupini, 120-krat pa v drugi starostni skupini. Za 

dojemanje te trditve je potrebna višja starost otroka; za mlajše otroke je manj primerna. Tega 

se glede na rezultate zavedajo tudi anketirani vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, saj so 

glede na rezultate, ki so predstavljeni v preglednici 13, izjavo skoraj še enkrat pogosteje 

uporabljali v drugi starostni skupini. Otrokom je treba predstaviti hrano kot vir energije, ki jo 

potrebujemo za ţivljenje. S tem otrok spoznava tudi delovanje svojega telesa, s čimer pa se 

otroci seznanjajo v drugem starostnem obdobju (»Kurikulum za vrtce«, 2011). 
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Preglednica 13: Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja otroku predstavi hrano kot pomemben 

element razvoja 

Število dejanj 

1. starostna skupina (starost 

otrok 1 – 3 leta) 

2. starostna skupina (starost 

otrok 4 – 6 let) 

f f (%) f f (%) 

0 6 28,6 7 22,6 

1 4 19,0 4 12,9 

2 1 4,8 6 19,4 

3 5 23,8 4 12,9 

4 0 0,0 1 3,2 

5 2 9,5 4 12,9 

8 0 0,0 2 6,5 

9 1 4,8 1 3,2 

10 1 4,8 0 0,0 

11 1 4,8 0 0,0 

15 0 0,0 1 3,2 

28 0 0,0 1 3,2 

Skupaj 61 120 

 

Izjava, ki pojasnjuje otroku, da bo lačen, če ne bo jedel, je uporabljena v obeh starostnih 

skupinah, in sicer 85-krat v prvi ter 98-krat v drugi starostni skupini (preglednica 14). Laţje 

kot prejšnjo trditev to razumejo tudi mlajši otroci, saj jim je občutek lakote znan in ga laţje 

poveţejo s tem, kar jim vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja ţelita povedati. Izjavo lahko pri 

starejših otrocih poveţemo s prejšnjo in otrokom hkrati povemo, da ne le da bodo čez čas 

lačni, temveč hrano potrebujejo, da bodo zrasli in se uspešno razvili. Če otrok ne zauţije 

dovolj hrane in hranilnih snovi, ne bo imel dovolj energije in se bo slabo počutil. Ker 

otrokovo telo tolikšne energije iz glukoze še ne more skladiščiti v telesu, mora jesti pogosteje 

in redno (Mindell, 2000). 
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Preglednica 14: Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja otroka opozori, da bo brez zadostne 

količine hrane čez čas lačen 

Število dejanj 

1. starostna skupina (starost 

otrok 1 – 3 leta) 

2. starostna skupina (starost 

otrok 4 – 6 let) 

f f (%) f f (%) 

0 3 14,3 5 16,1 

1 4 19,0 4 12,9 

2 3 14,3 5 16,1 

3 0 0,0 7 22,6 

4 0 0,0 3 9,7 

5 3 14,3 3 9,7 

6 2 9,5 1 3,2 

7 5 23,8 1 3,2 

8 0 0,0 1 3,2 

13 1 4,8 0 0,0 

15 0 0,0 1 3,2 

Skupaj 85 98 

  

Preglednica 15 predstavlja eno pomembnejših in pogosteje uporabljenih trditev (vzgojitelj ali 

pomočnik vzgojitelja otroka opozori, da mu bo obrok odvzet, če se bo iz hrane norčeval), ki 

se jo morajo otroci zavedati ne glede na starostno skupino. Zabeleţena je bila 99-krat v prvi in 

109-krat v drugi starostni skupini. Da imamo primeren odnos do hrane, je osnova bontona, ki 

ga potrebuje vsak človek. V povprečju izjavo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev izrečejo 

4,6-krat na teden v posamezni skupini otrok, starih med 1 in 3 leta ter 3,5-krat na teden v 

skupinah, kjer so otroci stari med 4 in 6 let.   
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Preglednica 15: Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja otroka opozori, da mu bo obrok odvzet, če 

se bo iz hrane norčeval 

Število dejanj 

 

1. starostna skupina (starost 

otrok 1 – 3 leta) 

2. starostna skupina (starost 

otrok 4 – 6 let) 

f f (%) f f (%) 

0 3 14,3 11 35,5 

1 3 14,3 3 9,7 

2 2 9,5 3 9,7 

3 1 4,8 2 6,5 

4 2 9,5 1 3,2 

5 2 9,5 2 6,5 

6 0 0,0 1 3,2 

7 5 23,8 2 6,5 

8 0 0,0 1 3,2 

9 1 4,8 4 12,9 

10 1 4,8 0 0,0 

15 1 4,8 0 0,0 

16 0 0,0 1 3,2 

Skupaj 99 109 

   

Spraševanje otrok po tem, zakaj hrane ne ţelijo pojesti, je bolj smiselno v drugi starostni 

skupini otrok, saj nam zaradi večjega besednega zaklada in razumevanja veliko laţje 

pojasnijo, zakaj ne ţelijo več jesti. Ta trditev je podprta s strani podatkov v preglednici 16, saj 

so vzgojitelji in pomočniki izjavo v drugi starostni skupini izrekli 119-krat, v prvi starostni 

skupini pa je bila zabeleţena 58-krat. To pa ne pomeni, da v prvi starostni skupini od otrok ne 

zahtevamo nobenega pojasnila, ampak le to, da je manjša verjetnost, da odgovora ne bomo 

dobili oziroma bo otrok teţje povedal, zakaj mu nekaj ni všeč in ne ţeli pojesti. Otrok naj bi 

pri 3. do 4. letih, ko vstopi v drugo starostno obdobje, lahko pojasnil, zakaj nečesa ne ţeli. 

Takrat naj bi se njegovo razumevanje vprašanja in sestavljanja odgovora pojavilo skupaj z 

razvojem govora. Govor postane tudi bolj razumljiv in njegovi stavki so daljši (Hribar, b. d.). 

 

 

 

 

 

 

 



Švab, N. (2019). Odnos vzgojiteljev do zavrţkov hrane v vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

32 

Preglednica 16: Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja otroka vpraša, zakaj določene hrane ne 

ţeli pojesti 

Število dejanj 

1. starostna skupina (starost 

otrok 1 – 3 leta) 

2. starostna skupina (starost 

otrok 4 – 6 let) 

f f (%) f f (%) 

0 6 28,6 1 3,2 

1 5 23,8 4 12,9 

2 1 4,8 7 22,6 

3 2 9,5 6 19,4 

4 0 0,0 3 9,7 

5 4 19,0 6 19,4 

7 2 9,5 0 0,0 

8 0 0,0 1 3,2 

9 0 0,0 1 3,2 

11 1 4,8 1 3,2 

13 0 0,0 1 3,2 

Skupaj 58 119 

  

Na podlagi anketnega vprašalnika je bila v obeh starostnih skupinah trditev, pri kateri 

vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja pred celo skupino pohvali otroka, ki je pojedel ves obrok, 

redko uporabljena. V prvi starostni skupini so jo anketirani zabeleţili 35-krat, v drugi pa 22-

krat (preglednica 17). Vse prevečkrat se pojavi, da vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja grajata 

otroke, ker ne pojedo hrane. Vse redkeje pa slišimo pohvale za tiste, ki pojedo vse. Dajanje 

pohval vseeno ni enostavno. Pomembno je, da pohvalimo dejanje in ne osebnosti otroka, in 

predvsem, da je pohvala iskrena. Kot piše Blanchard (2004), je veliko bolj uspešna iskrena 

pohvala kot grajanje. Avtor je to opisal z metodo pljuska pohval. Govori o tem, da s pohvalo 

doseţemo veliko več kakor z grajanjem, opozarjanjem na napake in iskanjem le-teh. 

 

Preglednica 17: Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja pred celo skupino pohvali otroka, ki je 

pojedel ves obrok 

Število dejanj 

1. starostna skupina (starost 

otrok 1 – 3 leta) 

2. starostna skupina (starost 

otrok 4 – 6 let) 

f f (%) f f (%) 

0 9 42,9 17 54,8 

1 6 28,6 10 32,3 

2 3 14,3 2 6,5 

3 1 4,8 1 3,2 

5 0 0,0 1 3,2 

10 2 9,5 0 0,0 

Skupaj 35 22 
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Preglednica 18 predstavlja manj pogosto uporabo izjave, da vzgojitelj ali pomočnik 

vzgojitelja otroku pove, da bi njegovi starši ţeleli, da poje celoten obrok. V prvi starostni 

skupini je bila uporabljena 31-krat, v drugi starostni skupini pa 32-krat. Ocenjujem, da 

uporaba te izjave lahko predstavlja izsiljevanje otroka. Otroku starši pomenijo zelo veliko in 

to, da bi starši izvedeli kaj slabega o njem, bo otrok poizkušal na vsak način preprečiti. Če je 

izjava uporabljena le kot spodbuda, je v manjši meri še vedno sprejemljiva in z njo ni nič 

narobe (Kast-Zahn in Morgenroth, 2012). Starši so namreč veseli, če otrok obrok poje in 

domov ne pride lačen. Otrok mora kljub temu imeti moţnost izbire; upoštevati moramo 

različne navade druţin ter razlike med otroki (»Kurikulum za vrtce«, 2011).  

 

Preglednica 18: Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja otroku pove, da bi njegovi starši ţeleli, da 

poje celoten obrok 

Število dejanj 

1. starostna skupina (starost 

otrok 1 – 3 leta) 

2. starostna skupina (starost 

otrok 4 – 6 let) 

f f (%) f f (%) 

0 13 61,9 20 64,5 

1 2 9,5 6 19,4 

2 3 14,3 3 9,7 

3 1 4,8 1 3,2 

4 1 4,8 0 0,0 

16 1 4,8 0 0,0 

17 0 0,0 1 3,2 

Skupaj 31 32 

  

Najpomembnejše ugotovitve ček liste, ki so predstavljene v preglednicah od 11 do 18, so 

naslednje:  

 vzgojitelji in pomočniki ne glede na starost otrok otroke spodbujajo k odgovornemu 

ravnanju s hrano ter jih poskušajo naučiti, kako s svojim ravnanjem preprečiti 

nastajanje zavrţkov hrane (s pohvalo, pogovorom o pomenu hrane, z zgledom),  

 otroke ne glede na starost ţe navajajo na prepoznavanje občutka sitosti in jih 

opozarjajo, da bodo brez hrane lačni, 

 spraševanje otrok po tem, zakaj nečesa ne ţelijo pojesti in pogovor o hrani kot 

pomembnem elementu razvoja pogosteje uporabljajo pri otrocih, ki so stari med 4 in 6 

let kot pri mlajših otrocih, 

 otroke ne glede na starost opozarjajo, da se iz hrane ne norčuje; redkeje jih pohvalijo, 

da so vse pojedli, 
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 zelo redko kot spodbudo pri hranjenju poudarjajo veselje staršev, če bi otrok vse 

pojedel. 

 

V nadaljevanju so predstavljeni pristopi, ki jih vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

uporabljajo med hranjenjem otrok. Vsako izjavo so anketirani ovrednotili z oceno med 1 in 5 

(1 – ne uporabljam tega pristopa, 5 – zelo pogosto uporabljam ta pristop). Ugotavljala sem 

razliko med pogostostjo uporabe pristopov glede na starost otrok. Rezultati so predstavljeni v 

preglednici 19. 

 

Preglednica 19: Primerjava uporabe pristopov glede na starostno skupino otrok, v kateri 

delajo anketirani 

Pristop 
Starostna 

skupina otrok 
M* SD 

1. Otroka opozorim na zavrţeno hrano 

in lakoto po svetu. 

1 – 3 leta 2,68 3,78 

4 – 6 let 2,52 4,17 

2. Otroka pred dodatkom opozorim, da 

mora pojesti vse. 

1 – 3 leta 4,56 3,31 

4 – 6 let 4,96 5,22 

3. Otroku predstavim hrano kot 

pomemben element razvoja. 

1 – 3 leta 4,40 6,04 

4 – 6 let 2,63 3,14 

4. Otroka opozorim, da bo brez 

zadostne količine hrane čez čas lačen. 

1 – 3 leta 4,08 4,01 

4 – 6 let 3,00 2,11 

5. Otroka opozorim, da mu bo obrok 

odvzet, če se bo iz hrane norčeval. 

1 – 3 leta 4,20 3,96 

4 – 6 let 3,74 4,09 

6. Otroka vprašam, zakaj določene 

hrane ne ţeli pojesti. 

1 – 3 leta 3,52 3,28 

4 – 6 let 3,30 2,80 

7. Pred celo skupino pohvalim otroka, 

ki je pojedel ves obrok. 

1 – 3 leta 0,96 2,01 

4 – 6 let 1,22 2,14 

8. Otroku povem, da bi njegovi starši 

ţeleli, da poje celoten obrok. 

1 – 3 leta 1,24 3,44 

4 – 6 let 1,19 3,10 

Legenda: * M (povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikoli ne 

uporabljam, 2 – redko uporabljam, 3 – občasno uporabljam, 4 – večkrat uporabljam, 5 – zelo 

pogosto uporabljam) 

 

Posamezne trditve nakazujejo na manjše razlike med skupinama, kar je vidno iz opisne 

statistike. Te se opazijo predvsem pri trditvah, ko otroku hrano predstavimo kot pomemben 

element razvoja. Moţne razloge za te razlike sem navedla pri sami analizi te trditve 

(preglednica 13). Za prvo starostno skupino (glede na povprečne vrednosti rezultatov) so 

vzgojitelji in pomočniki bolj pogosto izbirali naslednje izjave: otrokom so predstavili hrano 

kot pomemben element razvoja, so jih opozorili, da bodo brez zadostne količine hrane čez čas 
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lačni ter da jim bo obrok odvzet, če se bodo iz hrane norčevali. To so osnovne trditve, ki jih 

tudi mlajši otroci razumejo. V drugi starostni skupini so bile pogostejše izjave, da mora otrok 

pred dodatkom pojesti vse; enako kot v prvi starostni skupini je bila večkrat uporabljena 

izjava, da se iz hrane ne sme norčevati. Iz preglednice 19 je razvidno, da vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev dajejo velik poudarek spoštljivemu odnosu do hrane. 

 

4.2.3 Razlike v odnosu vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja do hrane in zavrţkov hrane 

 

Rezultati kaţejo, da večjih razlik med vzgojitelji in pomočniki pri ločevanju odpadkov ni. 

Ločevanje odpadkov v vrtcu je odvisno predvsem organizacije dela vrtca. Podatki v 

preglednici 20 kaţejo, da se tako vzgojitelji kot tudi pomočniki vzgojiteljev drţijo načel 

ločevanja odpadkov, saj več kot 70 % anketiranih ločuje papir, plastiko, mešane in biološke 

odpadke. Te skupine so osnovne skupine odpadkov, ki jih je potrebno ločevati (»Odpadki«, b. 

d.). 

 

Preglednica 20: Ločevanje odpadkov v vrtcu glede na delovno mesto anketiranih 

Vrste odpadkov Delovno mesto f f (%) 

Papir 
Vzgojitelj 25 100,0 

Pomočnik vzgojitelja 27 100,0 

Plastika 
Vzgojitelj 20 80,0 

Pomočnik vzgojitelja 22 81,5 

Biološki odpadki 
Vzgojitelj 19 76,0 

Pomočnik vzgojitelja 19 70,4 

Steklo 
Vzgojitelj 1 4,0 

Pomočnik vzgojitelja 0 0,0 

Nevarni odpadki 
Vzgojitelj 2 8,0 

Pomočnik vzgojitelja 1 3,7 

Mešani odpadki 
Vzgojitelj 22 88,0 

Pomočnik vzgojitelja 24 88,9 

 

Vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev sem vprašala o tem, kaj bi po njihovem mnenju ţeleli 

ločevati v igralnici (preglednica 21). Večina je na prvo mesto postavila ţeljo po ločevanju 

papirja, plastike in mešanih odpadkov; na četrtem mestu so bili biološki odpadki, in sicer bi 

jih ţelelo ločevati 80 % vzgojiteljev in 88,9 % pomočnikov vzgojiteljev. Ta podatek je 

pomemben, saj kaţe na zavedanje, da je potrebno tudi zavrţke hrane, če nastanejo, ustrezno 

ločiti. Vsi anketirani so ne glede na mesto zaposlitve najmanj pogosto izrazili ţeljo po 

ločevanju stekla in nevarnih odpadkov. Razlog bi bil lahko v tem, da se ti odpadki pojavljajo 

v vrtcu manj pogosto. Da ni močne povezave med stopnjo izobrazbe in zavrţki hrane, 
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ugotavljata tudi Cecere (2014, v Schanes, Dobernig in Gozet, 2018) in Neff (2015, v Schanes 

idr., 2018). Bolj kot to, sta odkrila povezave med zaposlitvenim statusom in odnosom do 

hrane.  

 

Preglednica 21: Ţelje ločevanja odpadkov po lastni presoji glede na delovno mesto 

anketiranih 

Vrste odpadkov Mesto zaposlitve f f (%) 

Papir 
Vzgojitelj 24 96,0 

Pomočnik vzgojitelja 27 100,0 

Plastika 
Vzgojitelj 23 92,0 

Pomočnik vzgojitelja 27 100,0 

Biološki odpadki 
Vzgojitelj 20 80,0 

Pomočnik vzgojitelja 24 88,9 

Steklo 
Vzgojitelj 2 8,0 

Pomočnik vzgojitelja 1 3,7 

Nevarni odpadki 
Vzgojitelj 4 16,0 

Pomočnik vzgojitelja 2 7,4 

Mešani odpadki 
Vzgojitelj 23 92,0 

Pomočnik vzgojitelja 24 88,9 

 

V preglednici 22 so predstavljeni rezultati izbire najbolj verjetnega dejavnika, ki vpliva na 

količino zavrţkov hrane po mnenju vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. Vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev so najpogosteje izbrali dejavnik odnos vzgojitelja do hrane in 

zavrţkov hrane (40,0 % vzgojiteljev in 37,0 % pomočnikov vzgojiteljev); 29,6 % pomočnikov 

vzgojiteljev je takoj za tem izbralo vrsto hrane; 28,0 % vzgojiteljev je izbralo motivacijo 

vzgojitelja. Večjih razlik sicer ni, a lahko opazimo, da vzgojitelji več pozornosti namenijo 

dejavnikom, ki so vzgojne narave in so povezani z odnosom do hrane (kot je motivacija 

vzgojitelja in njegov odnos do hrane ter uresničevanje ideje politike vrtca). Pomočniki 

vzgojiteljev pa so pogosteje izbirali moţnosti, ki so neposredno povezane s prehrano v vrtcu 

(odnos vzgojitelja do hrane, vrsta hrane in starost otrok). Gre predvsem za sklepanje, npr. 

katero hrano bo otrok pojedel in katere ne, ter način prehranjevanja otrok glede na starost, kjer 

upoštevamo moţnost izbire za otroka, vendar pri tem pazimo, kaj mu ponudimo (Kast-Zahn 

in Morgenroth, 2012). 
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Preglednica 22: Mnenje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev o dejavnikih, ki po njihovem 

vplivajo na količino nastanka zavrţkov hrane glede na mesto zaposlitve  

Dejavniki Mesto zaposlitve f f (%) 

Kakovost prehrane 
Vzgojitelj 2 8,0 

Pomočnik vzgojitelja 3 11,1 

Odnos vzgojitelja 

do hrane in 

zavrţkov 

Vzgojitelj 10 40,0 

Pomočnik vzgojitelja 10 37,0 

Politika vrtca in 

vodstva vrtca 

Vzgojitelj 1 4,0 

Pomočnik vzgojitelja 0 0,0 

Starost otrok 
Vzgojitelj 0 0,0 

Pomočnik vzgojitelja 3 11,1 

Vrsta hrane 
Vzgojitelj 5 20,0 

Pomočnik vzgojitelja 8 29,6 

Motivacija 

vzgojitelja 

Vzgojitelj 7 28,0 

Pomočnik vzgojitelja 3 11,1 

  

V preglednici 23 so predstavljeni rezultati, kjer so vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

označevali strinjanje z navadami pri hranjenju. Med njimi obstajajo manjše razlike. 

Izpostavila bi pomembnost zgleda, ki so ga pomočniki vzgojiteljev vsi označili za zelo 

pomembnega, in sicer vzgojitelji s povprečno vrednostjo (M) 4,84 ter pomočniki vzgojiteljev 

s povprečno vrednostjo (M) 5. Vzgojitelji (M = 3,44) nekoliko bolj kot pomočniki 

vzgojiteljev (M = 3,19) otrokom razlagajo o problematiki zavrţkov hrane; pomočniki 

vzgojiteljev (M = 3,37) otrokom zaradi norčevanja iz hrane pogosteje odvzamejo obrok kot 

vzgojitelji (M = 3,08). 
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Preglednica 23: Razlike med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev glede na navade pri 

hranjenju 

Navade pri hranjenju Mesto zaposlitve N M* SD 

Otrokom naloţim različno velike porcije 

hrane glede na to, koliko običajno 

pojedo. 

Vzgojitelj 25 4,68 0,48 

Pomočnik vzgojitelja 27 4,59 0,57 

Od otrok zahtevam, da pojedo celoten 

obrok. 

Vzgojitelj 25 2,52 1,26 

Pomočnik vzgojitelja 27 2,67 1,21 

Od otrok ne zahtevam, da pojedo vse dele 

obroka. 

Vzgojitelj 25 4,20 1,04 

Pomočnik vzgojitelja 27 3,89 1,16 

Otroke spodbujam, da si raje vzamejo 

večkrat po malo. 

Vzgojitelj 25 4,88 0,33 

Pomočnik vzgojitelja 27 4,93 0,27 

Otroke spodbujam, da zavrţejo čim manj 

hrane. 

Vzgojitelj 25 4,68 0,48 

Pomočnik vzgojitelja 27 4,81 0,40 

Sem zgled otrokom in si pri obrokih 

naloţim toliko hrane, kot jo tudi pojem. 

Vzgojitelj 25 4,84 0,37 

Pomočnik vzgojitelja 27 5,00 0,00 

Otrokom pred hranjenjem občasno 

razlagam o problematiki zavrţene hrane. 

Vzgojitelj 25 3,44 1,59 

Pomočnik vzgojitelja 27 3,19 1,27 

Če otrok ne pozna določene hrane, mu jo 

dam le toliko, da jo najprej poizkusi in se 

nato sam odloči, ali jo ţeli jesti ali ne. 

Vzgojitelj 25 4,72 0,54 

Pomočnik vzgojitelja 27 4,59 0,69 

Otrokom, ki se med kosilom iz hrane 

norčujejo, vzamem obrok. 

Vzgojitelj 25 3,08 1,41 

Pomočnik vzgojitelja 27 3,37 1,42 

Otroke, ki se iz hrane norčujejo, le 

opozorim. 

Vzgojitelj 25 3,60 1,26 

Pomočnik vzgojitelja 27 3,37 1,25 

Legenda: * M (povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikoli ne 

uporabljam, 2 – redko uporabljam, 3 – občasno uporabljam, 4 – večkrat uporabljam, 5 – zelo 

pogosto uporabljam) 

 

4.2.4 Dejavniki za nastanek zavrţkov hrane 

 

V nadaljevanju je predstavljeno mnenje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev o 

najpomembnejših dejavnikih, ki vplivajo na nastanek zavrţkov hrane v vrtcu. Izbirali so med 

šestimi predlaganimi dejavniki, ki bi lahko vplivali na količino nastajanja zavrţkov hrane v 

vrtcu (kakovost prehrane, odnos vzgojitelja do hrane in zavrţkov, politika vrtca in vodstvo 

vrtca, starost otrok, vrsta hrane ter motivacija vzgojitelja). Ugotavljala sem, kaj po svojih 

izkušnjah menijo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, da je največji dejavnik za nastajanje 

zavrţkov hrane. 
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Graf 1: Mnenje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, kateri je najpomembnejši dejavnik, 

ki vpliva na nastanek zavrţkov hrane  

 

Iz grafa 1 je razvidno, da 38,5 % vzgojiteljev in pomočnikov meni, da je za nastajanje 

zavrţkov hrane najbolj pomemben odnos vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja do hrane in 

posledično do zavrţkov hrane. Če vzgojitelj s hrano ne ravna odgovorno, se to lahko prenaša 

na otroke. Ni pomembno le to, kakšna navodila in mnenja podaja vzgojitelj otrokom, temveč 

tudi njegovo ravnanje v skupini. Otroci se veliko učijo iz zgleda; vzgojitelj je z njimi prisoten 

kar pri uţivanju treh do štirih obrokov na dan (»Kurikulum za vrtce«, 2011). Vrsta hrane ima 

glede na mnenje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev drugo najpomembnejše mesto na 

lestvici dejavnikov, ki vplivajo na nastajanje zavrţkov hrane. 19,2 % anketiranih meni, da je 

glavni dejavnik za nastajanje zavrţkov hrane motivacija vzgojitelja, torej trud, ki ga vloţi 

vzgojitelj v to, da preprečuje nastajanje zavrţkov hrane. Manj kot 10 % anketiranih je izbralo 

dejavnike kakovost prehrane, ki bi morala v vrtcu sicer biti dobra, 5,8 % pa jih je izbralo 

starost otrok. V večini vrtcev pripravljajo za prvo in drugo starostno skupino enak jedilnik, le 

količine prilagodijo potrebam otrokom glede na starostno skupino.  
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4.3 PRIPOROČILA VZGOJITELJEM ZA ZMANJŠANJE ZAVRŢKOV HRANE V 

VRTCU 

 

Na podlagi rezultatov raziskave sem oblikovala priporočila, ki vzgojiteljem in pomočnikom 

vzgojiteljev lahko pomagajo pri zmanjševanju nastajanja zavrţkov hrane v vrtcu. 

1. Bodimo zgled. Otrok se veliko nauči iz zgleda; opazuje nas tudi, ko mi ne 

pričakujemo, in velikokrat posnema naša dejanja – hotena ali nezavedna. Pri hranjenju 

pazimo, da pojemo, kar si naloţimo na kroţnik. Najbolje je, če je to mogoče, da jemo 

isto hrano kot otroci ter istočasno z njimi. Če hrane ne maramo, jo vseeno poizkusimo 

tako, kot bi zahtevali od otrok. Otrokom v času hranjenja dajemo navodila in jih 

dosledno opozarjamo na neprimeren odnos do hrane in načina hranjenja. 

2. Poseganje v proces hranjenja naj bo primeren starosti otrok. Če je otrok med 1. in 

3. letom starosti, ga lahko seznanjamo s pojmom lakote, da spozna, zakaj potrebuje 

hrano, medtem ko otroke med 4. in 6. letom seznanjamo z delovanjem človekovega 

telesa. Od njih lahko ţe pričakujemo tudi pojasnilo, zakaj določene hrane ne ţelijo 

pojesti. Pri vseh starostih predšolskega otroka ne toleriramo neprimernega odnosa do 

hrane. V takih primerih se odzivamo predvsem z opozorilom. Razvijati moramo 

primeren odnos do hrane in kulturo pri uţivanju hrane. Spodbujamo samostojnost, da 

sami poskušajo oceniti, koliko bodo pojedli – s tem se navadijo na to, da pojedo vso 

hrano, ki si jo naloţijo na kroţnik. Pozorni moramo biti na pojav izbirčnosti ter otroke 

usmerjati k zdravemu načinu prehranjevanja. Otrok mora hrano dojemati kot vir 

energije, ki jo potrebuje za vsakodnevne dejavnosti. Smiselno je otroke opozarjati na 

to, da bodo brez hrane postali lačni; enako pomembno je razvijati občutek sitosti. Ko 

si med hranjenjem vzamejo več manjših porcij, imajo nadzor nad seboj, saj pred 

obrokom, ko so morda ţe lačni, teţko ocenijo, koliko bodo pojedli. 

3. Spodbujajmo otroke k manjšemu nastanku zavrţkov hrane. Z otroki v skupini v 

vrtcu lahko pripravimo knjiţico receptov in uporabimo tiste sestavine, ki pogosto 

ostanejo med zavrţki hrane. Organiziramo lahko raziskovanje, v sklopu katerega 

otroci merijo količine hrane, ki jo zavrţejo čez dan v vrtcu, ter količino primerjajo z 

otroki drugih skupin. Vsak otrok bi si lahko izdelal dnevnik, v katerem bi beleţil 

(mlajši otrok risal) količino zavrţene hrane ter zraven vsak dan narisal svoje počutje 

(spodbujanje opazovanja, kaj se dogaja s počutjem v povezavi s hrano). 

4. Otrok s hrano ne silimo, vendar tudi ne dovolimo, da po nepotrebnem konča med 

zavrţki hrane. Če bomo otroka izsiljevali s hrano, bomo otroku ustvarili odpor do 
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hrane. Od otrok moramo v vzgojnem procesu doseči, da hrano spoštujejo in z njo 

odgovorno ravnajo. Damo jim čas, da jo v miru pojedo in da imajo moţnost izbire. S 

kaznijo ne smemo manipulirati, saj hrana ni niti nagrada niti kazen. 
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5 SKLEP 

 

Razvijanje odnosa do hrane in do zavrţkov hrane pri otrocih je pomembno za oblikovanje 

trajnostnega vedenja do hrane in prehranjevanja. Z oblikovanjem trajnostnega odnosa in 

navad, ki so povezane s hranjenjem, lahko pomembno vplivamo na nastajanje zavrţkov hrane, 

s katerimi obremenjujemo okolje. Moţnosti za preprečevanje nastankov zavrţkov hrane je 

veliko, npr.: racionalno razmišljanje in ravnanje glede uporabe hrane, načrtovanje obrokov, 

kupovanje prehranskih izdelkov, ki jih bomo dejansko uporabili in ki jih ne kupimo le zaradi 

ugodne cene in podobno. Če pa vseeno nastanejo zavrţki hrane, jih moramo ustrezno ločiti na 

tiste, ki jih lahko kompostiramo, jih podarimo socialno ogroţenim ali z njimi nahranimo 

ţivali, na tiste, ki so primerni za ponovno uţivanje, in na tiste, ki jih odloţimo na zato 

določena zbirališča in v določene zabojnike. Rezultati raziskave kaţejo na to, da v igralnicah 

opazovanih vrtcih večinoma ţe ločujejo papir, plastiko in mešane odpadke. V treh četrtinah 

igralnic teh vrtcev zbirajo tudi biološke odpadke.  

 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev večinoma menijo, da bi morali zavrţke hrane v vrtcih 

nameniti za socialno šibke ljudi, brezdomce in druge, ki jo potrebujejo, ali za ţivali ter da je 

nastajanje zavrţkov hrane nepotrebno. Da bi bilo zavrţkov v vrtcu manj, so anketirani 

izpostavili zgled vzgojitelja. Pri hranjenju niso podpirali siljenja, da mora otrok pojesti vse 

dele obroka, ki so na voljo. S tem delujejo po Kurikulumu za vrtce (2011), otrokom dajejo 

moţnost izbire ob upoštevanju, da je izbira kvalitetna, upoštevajo razlike med otroci in 

podobno. Poleg tega vrtec in zaposleni delujejo v smeri trajnostnega razvoja, zato je tudi po 

mnenju anketiranih v vrtcu problematika zavrţkov hrane manjša kot po svetu. S tem, ko ţe 

predšolske otroke seznanjamo s trajnostnim razvojem, imamo večje moţnosti, da prihodnje 

generacije pomagajo zmanjšati zavrţke odpadkov tudi po svetu. 

 

Med starostnima skupinama v vrtcu sem opazila razlike glede uporabe pristopov 

preprečevanja nastajanja zavrţkov hrane. V drugi starostni skupini je pogosto preprečevanje 

nastajanja zavrţkov hrane s trditvijo, ki otrokom govori, da morajo hrano pojesti, saj je hrana 

pomembna za njihovo rast in razvoj. V prvi starostni skupini otrok se to teţje razume, a je pri 

otrocih do 3. leta večkrat uporabljena trditev o tem, da bo otrok lačen, če ne bo jedel dovolj 

hrane. Otroci druge starostne skupine nam pri hranjenju ţe lahko povedo, zakaj nečesa ne 

ţelijo pojesti, medtem ko to otrokom prve starostne skupine povzroča še teţave zaradi razvoja 
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mišljenja in govora, kar pojasnjuje tudi Hribar (b. d.). Paziti moramo na to, da uporabljamo 

pristope, pri katerih bo otrok zares razumel naš namen. 

 

Vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev se pri pomembnosti preprečevanja nastajanja 

zavrţkov zdi najbolj pomemben njihov odnos do hrane, torej zgled. Tako vzgojitelji kot 

pomočniki vzgojiteljev zagovarjajo, da lahko največ naredimo z zgledom; vzgojitelji 

pogosteje kot pomočniki vzgojiteljev med obroki zagovarjajo pogovore o problematiki 

zavrţkov hrane. Tudi Kast-Zahn in Morgenroth (2012) poudarja tako zgled, ki igra 

pomembno vlogo pri vseh dejavnostih, predvsem pri prehranjevanju, kot tudi komunikacijo z 

otrokom o hrani. 

 

Na prvo mesto so vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev postavili odnos vzgojitelja do 

zavrţkov hrane; vrsta hrane je bila manj pogosta izbira. Na nastajanje zavrţkov hrane vpliva 

tudi vrsta hrane, vendar pa to po mnenju vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev ni 

najpomembnejši razlog, da zavrţki hrane nastajajo.  

 

Predlagam, da vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja ob začetku leta skupaj oblikujeta načrt, kako 

bosta stremela k temu, da bo v vrtcu v njuni skupini nastalo čim manj zavrţkov hrane. 

Zapišeta si lahko načine poseganja v proces hranjenja z namenom zmanjševanja zavrţkov 

hrane glede na starost otrok, oblikujeta enotna pravila med hranjenjem, ki se jih drţita tudi 

sama (lahko pripravita slikovna pravila in jih obesita na vidno mesto v igralnico), ter se 

dosledno drţita zadanih ciljev. Poleg izdelanega načrta dela in smernic morata ves čas paziti 

na zgled otrokom, kar poudarja tudi Sepp idr. (2005). Dobro je pripraviti izkustvene 

delavnice, kjer se otrok spozna z ţivili, ki so kasneje sestavni del obroka, kar poudarja tudi 

Podlesek (2015). Vombergar idr. (2014) predlagajo tematske dneve in projekte ter 

raziskovalne naloge, kar otroke dodatno motivira k preprečevanju nastajanja zavrţkov hrane 

in posledično iskanja vzrokov za nastanek le-teh. Pomembna je torej motivacija vzgojitelja za 

pripravo vseh dejavnosti, kar sem ugotovila tudi v raziskavi med iskanjem dejavnikov za 

nastajanje zavrţkov hrane.  
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7 PRILOGE 

 

7.1 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Odnos vzgojiteljev do zavrţene hrane v vrtcu 

 

Spoštovani, 

 

Sem Nina Švab, študentka 3. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Predšolska vzgoja. 

V diplomskem delu ţelim raziskati odnos vzgojiteljev do zavrţene hrane, ki nastaja v vrtcu. 

Da bi lahko kar čim bolj spoznala navade in mišljenje vzgojiteljev v vrtcu o zavrţeni hrani, 

vas prosim, da izpolnite anketni vprašalnik, ki je anonimen. Rezultati vprašalnika bodo 

uporabljeni in predstavljeni le v mojem diplomskem delu. 

 

Hvala. 

 

Pri naslednjih vprašanjih in trditvah odgovor obkroţite ali napišite. 

a) Dokončana izobrazba: ___________________ 

b) Mesto zaposlitve: _________________ 

c) Delovna doba v vzgojni-izobraţevalnih institucijah (v letih): _________________ 

d) Starost: ___________________ 

 

1. Katere odpadke z otroki ločujete v igralnici? (moţnih več odgovorov) 

a) Papir 

b) Plastika 

c) Biološki odpadki 

d) Steklo 

e) Nevarni odpadki 

f) Mešani odpadki 

g) Drugo: ___________________ 

 

2. Katere odpadke bi po vašem morali z otroki ločevati v igralnici? (moţnih več 

odgovorov) 

a) Papir 
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b) Plastika 

c) Biološki odpadki 

d) Steklo 

e) Nevarni odpadki 

f) Mešani odpadki 

g) Drugo: ___________________ 

 

3. Kateri dejavnik po vaši oceni najbolj vpliva na nastanek zavrţkov pri prehrani v vrtcu? 

a) Kakovost prehrane 

b) Odnos vzgojitelja do hrane in zavrţkov 

c) Politika vrtca in vodstva vrtca 

d) Starost otrok 

e) Vrsta hrane 

f) Motivacija vzgojitelja 

g) Drugo: ________________ 

 

4. Ocenite od 1 do 10, kako velika je po vašem mnenju problematika nastajanja zavrţkov 

hrane po svetu. (1 zelo majhna, 10 zelo velika) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

5. Če ocenite od 1 do 10, kako velika je po vašem mnenju problematika nastajanja 

zavrţkov hrane v vrtcih? (1 zelo majhna, 10 zelo velika) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

6. Kaj menite, da bi morali narediti z zavrţki hrane v vrtcu? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. V eni povedi opredelite vaše stališče do zavrţkov hrane. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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8. Ovrednotite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami. 

 

TRDITEV 

1 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

2 

Se ne 

strinjam. 

 

3 

Niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam. 

4 

Se 

strinjam. 

 

5 

Popolno-

ma se 

strinjam. 

Otrokom naloţim različno velike porcije 

hrane glede na to, koliko običajno pojedo. 
1 2 3 4 5 

Od otrok zahtevam, da pojedo celoten obrok. 1 2 3 4 5 

Od otrok ne zahtevam, da pojedo vse dele 

obroka. 
1 2 3 4 5 

Otroke spodbujam, da sami precenijo, koliko 

so zmoţni pojesti. 
1 2 3 4 5 

Otroke spodbujam, da zavrţejo čim manj 

hrane. 
1 2 3 4 5 

Sem zgled otrokom in si pri obrokih naloţim 

toliko hrane, kot jo tudi pojem. 
1 2 3 4 5 

Otrokom med hranjenjem občasno razlagam o 

problematiki zavrţene hrane. 
1 2 3 4 5 

Če otrok ne pozna določene hrane, mu jo dam 

le toliko, da jo najprej poizkusi, nato pa se 

sam odloči, ali jo ţeli jesti ali ne. 

1 2 3 4 5 

Otrokom, ki se med kosilom iz hrane 

norčujejo, vzamem obrok. 
1 2 3 4 5 

Otroke, ki se iz hrane norčujejo, le opozorim. 1 2 3 4 5 

 

 

 

  



Švab, N. (2019). Odnos vzgojiteljev do zavrţkov hrane v vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

52 

7.2 PRILOGA 2: ČEK LISTA 

 

Pristopi k zmanjševanju zavrţkov hrane 

 

Spoštovani, 

 

Sem Nina Švab, študentka 3. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Predšolska vzgoja. 

V diplomskem delu ţelim raziskati odnos vzgojiteljev do zavrţene hrane, ki nastaja v vrtcu. 

Da bi lahko dobila pregled nad tem, kako vzgojitelji pristopajo k zmanjševanju zavrţkov 

hrane, sem oblikovala ček listo. Je anonimna in njeni rezultati bodo uporabljeni izključno za 

potrebe mojega diplomskega dela. 

 

Hvala 

 

Navodila za izpolnjevanje 

 

V spodnjem seznamu so navedene najpogostejše trditve, s katerimi največkrat poseţemo v 

zavračanje hrane pri otrocih. V izbranem dnevu pozorno opazujte vašega sodelavca ter si 

zabeleţite, ko uporabi katero izmed spodnjih trditev (1-8) med obrokom. To označite tako, da 

poleg trditve v desni kvadratek zapišete starost otroka, na katerega se je sodelavec odzval. Če 

sodelavec uporablja še kakšno izmed podobnih trditev pogosteje, jo zapišite pod točki 9 in 10 

ter zabeleţite, pri kateri starosti otrok je bila posamezna trditev uporabljena. 

 

Obkroţite: 

 

Ocenjevalec:     vzgojiteljica         pomočnica vzgojiteljice         drugo:________________ 

Ocenjeni:           vzgojiteljica         pomočnica vzgojiteljice        drugo:________________ 
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TRDITEV 
STAROST OTROKA (v letih) 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

1. Otroka opozorim na zavrţeno hrano in 

lakoto po svetu. 

                         

                         

2. Otroka pred dodatkom opozorim, da 

mora pojesti vse. 

                         

                         

3. Otroku predstavim hrano kot pomemben 

element razvoja. 

                         

                         

4. Otroka opozorim, da bo brez zadostne 

količine hrane čez čas lačen. 

                         

                         

5. Otroka opozorim, da mu bo obrok 

odvzet, če se bo iz hrane norčeval. 

                         

                         

6. Otroka vprašam, zakaj določene hrane 

ne ţeli pojesti. 

                         

                         

7. Pred celo skupino pohvalim otroka, ki je 

pojedel ves obrok. 

                         

                         

8. Otroku povem, da bi njegovi starši 

ţeleli, da poje celoten obrok. 

                         

                         

9. 

 

                         

                         

10. 
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