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POVZETEK 

Tema diplomske naloge je uporaba lokalno pridelane hrane v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah, in sicer v vrtcih. Namen naloge je raziskati področje prehrane predšolskih otrok, 

saj mlajši otroci oziroma otroci v fazi odraščanja potrebujejo čim bolj kakovostno, 

uravnoteženo in zdravo hrano, ki je izrednega pomena za njihov razvoj.  

Teoretični del naloge zajema pregled problematike. Najprej je predstavljena oziroma 

opredeljena zdrava – uravnotežena hrana, nato zdrava prehrana otrok, kjer je prikazano, 

kakšna mora biti prehrana otroka in zakaj je pravilna prehrana tako pomembna za otroke v 

dobi odraščanja. Iz tega razloga se prehranjevanje otrok spremlja na nivoju države, ki 

narekuje razne prehranske direktive. Prehrana in prehranjevalne navade so namreč v obdobju 

otroštva zelo pomembne, saj vplivajo tudi na kasnejša obdobja v življenju. V ta namen so 

nadalje opisani sam pomen lokalne hrane in njene glavne prednosti ter stanje lokalnih 

pridelovalcev pri nas. Na koncu sledi še poglavje, v katerem so zajete posledice nezdravega 

prehranjevanja in s tem pogojene težave, ki jih povzroči neustrezno prehranjevanje že v 

otroški dobi. 

Empirični del diplomske naloge zajema kvalitativno raziskavo, v kateri sem s pomočjo 

intervjujev želela ugotoviti, ali v slovenskih vrtcih, natančneje v vrtcih na območju južne 

Primorske, uporabljajo lokalno pridelano hrano, s kakšnimi problemi se soočajo pri nabavi 

lokalne hrane in ne nazadnje, ali je v Sloveniji dovolj lokalnih pridelovalcev, ki bi priskrbeli 

zadostno količino živil. Moje zanimanje je bilo usmerjeno tudi na starše otrok, in sicer v 

smislu sprejemanja/zavračanja lokalnih pridelkov ter njihovih navad v domačem 

gospodinjstvu. 

Ključne besede: otroci, vrtec, zdrava hrana, uravnotežena hrana, zdrava prehrana otrok, 

lokalno pridelana hrana. 

  



 

 

ABSTRACT 

The major theme of my diploma work is the use of locally grown food in educational 

institutions, primarily in kindergartens. The purpose of my work is to research the nutrition 

field of preschoolers, because children at younger age need quality, balanced and healthy 

food, which is important for their further development. 

The theoretical part of my work covers problematics of the subject. At first we represent 

healthy and balanced food in general, then we focus on healthy children nutrition, where we 

show the importance of healthy eating for kids in their growing ages. We observe children 

nutrition statewise, where the state has it´s parameters for balanced nutrition. Nutrition itself 

and nutrition habits are very important in young ages, as well as later on in life. With this in 

mind, I described the meaning of local-grown food and it´s main priorities and also the status 

of local food-growers. In the ending chapter I wrote about consequences of unhealthy 

nutrition and problems that go with it, mainly the problems originate from inappropriate 

nutrition at younger age.  

The empirical part of my work covers qualitative research, in which I tried to discover if the 

nurseries in Southern Primorska region are using local-grown food, if they have any problems 

getting it and most of all, if there are enough local farmers in Slovenia who can provide 

certain amount of food that we use and eat. I also tried to contact the children´s parents with 

questions about the usage of local crop and eating habits in their home environment. 

Key words: children, nurseries, healthy food, balanced food, healthy children´s nutrition, 

local-grown food. 
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1 UVOD 

Hrana predstavlja pomemben dejavnik našega zdravja, saj je to osnovna potreba, brez katere 

ne moremo (pre)živeti.  

 

Uživanje hrane pa ne predstavlja le izpolnjevanje fizioloških potreb, ki so potrebne za 

ohranjanje življenja, ampak izraža tudi značilnosti določene kulture, ogledalo življenjske 

filozofije in ne nazadnje tudi verska stališča. Vse bolj sta izraženi skrb za ohranjanje zdravja 

in potreba po tem, da z določeno prehrano podaljšamo življenjsko dobo ter preprečimo 

bolezni, ki nastanejo kot posledica nezdrave prehrane (Kolaček in Vranešić Bender, 2007). 

Različne raziskave o načinu prehranjevanja v Republiki Sloveniji kažejo, da je prehrana 

slovenskega prebivalstva v veliki večini nezdrava. Zaskrbljujoč je tudi podatek Svetovne 

zdravstvene organizacije, ki pravi, da so sedemletniki iz Slovenije zaradi debelosti med bolj 

ogroženimi v državah Evropske unije (Ministrstvo za zdravje, 2005). 

Vse večja prisotnost debelosti med otroki in mladostniki ter s tem pogojenih bolezni je 

pripeljala do raznih ukrepov s strani države. Ker igra prehrana pomembno vlogo v obdobju 

odraščanja, ko mora otrok uživati čim bolj zdravo in uravnoteženo hrano, bogato z energijo in 

hranilnimi snovmi, se v vzgojno-izobraževalnih ustanovah zadnje čase posveča vedno več 

pozornosti zdravi oziroma lokalno pridelani hrani. 

Za preučevanje omenjene tematike me je spodbudilo predvsem zanimanje, ali je v današnjem 

času prehrana otrok v vrtcih kakovostna in zdrava oziroma lokalno pridelana. V diplomski 

nalogi se bom osredotočila na posameznikov pogled in pomen pojma »lokalno« in  

 ali se v vrtcih odločajo za nabavo lokalno pridelane hrane, 

 ali imamo v Sloveniji na voljo dovolj lokalnih pridelovalcev ter 

 kakšen pogled imajo starši na zdravo oziroma lokalno pridelano hrano in kakšno hrano 

uživajo doma. 

Naloga je razdeljena na dva dela, in sicer teoretični in empirični. V teoretičnem delu bo 

predstavljen pregled problematike. V empiričnem delu bom naredila raziskavo s pomočjo 

intervjujev, ki bodo namenjeni tistim, ki v vzgojno-izobraževalnih ustanovah skrbijo za 
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prehrano otrok, in staršem, ki imajo vsaj enega otroka v vrtcu. S to metodo bom poskusila 

raziskati področje lokalno pridelane hrane v vrtcih in dobiti odgovore na raziskovalna 

vprašanja. 

 

TEORETIČNI DEL 

2 ZDRAVA – URAVNOTEŽENA PREHRANA 

Zdrava hrana predstavlja podlago dobrega zdravja. To je prehrana, ki vključuje varno, 

energijsko in hranilno uravnoteženo, varovalno ter biološko sprejemljivo hrano, ki ohranja in 

krepi človekovo zdravje (Hlastan Ribič, 2010). 

Po Mitchellovi definiciji uravnotežene prehrane iz leta 1962 naj bi uravnotežena prehrana 

vsebovala vse osnovne in nujno potrebne hranljive snovi, ki so količinsko razporejene tako, 

da zadoščajo za optimalno delovanje vseh telesnih funkcij. V organizem pa ne smemo vnašati 

hranljivih snovi v takšni količini, ki bi lahko ogrozile dobro počutje oziroma zdravje. 

Uravnotežena prehrana oziroma zdravo prehranjevanje je pomembno za vse starostne 

skupine, še pomembnejše pa je za otroke in mladostnike, ki so v obdobju odraščanja, saj 

takrat poteka intenziven psihosocialni, fiziološki in kognitivni razvoj posameznika (Fajdiga 

Turk in Gregorič, 2012).  

To pomeni, da z zdravo, uravnoteženo prehrano vnašamo vse potrebne hranilne snovi in 

ustrezno energijsko vrednost hrane. Zato je priporočljivo uživati čim bolj pestro hrano in v 

vsak dnevni obrok vključiti živila iz vseh skupin. Izbirati je treba živila z nizko vsebnostjo 

maščob (pusto meso, nemastne sire itd.) in hrani dodajati le zdrave maščobe (npr. oljčno, 

repično ali drugo olje). Izogibamo se slaščicam ali sladkim živilom oziroma pijačam in slanim 

živilom (izbiramo med manj slanimi živili). Uravnotežena prehrana mora vsebovati dovolj 

makrohranil, in sicer beljakovin, zdravih maščob in ogljikovih hidratov v pravilnem razmerju, 

ter dovolj sadja in zelenjave, ki prispevata veliko vitaminov in mineralov (Pokorn, 2005). 
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Uravnotežena prehrana – priporočljiv vnos hranil: 

 ogljikovi hidrati – priporočena količina je od 50 do 60 odstotkov, glede na dnevno 

priporočene energijske potrebe, 

 beljakovine – pri dojenčkih je dnevna potreba po beljakovinah med 2,2 in 1,6 g/kg 

telesne teže, pri odraslih pa do 0,8 g/kg telesne teže na dan, 

 maščobe – zdrava prehrana naj bi vsebovala med 15 in 30 odstotkov maščob, 

 vitamini in minerali – če uživamo pestro, mešano hrano, zadostimo vsem potrebam po 

vitaminih in mineralih. Npr. sadje in hrana z veliko vitamina C izboljšujeta absorpcijo 

železa, veliko vitamina B pa dobimo z uživanjem jajc ter mlečnih izdelkov (Pokorn, 

2005). 

 

Cilji uravnotežene prehrane: 

 ohranjanje in izboljševanje zdravja ter s tem kakovosti življenja, 

 preprečevanje s hrano pogojenih simptomov in bolezni, 

 doseganje in vzdrževanje normalne telesne mase (Hlastan Ribič 2010, str. 5). 

2.1 Zdrava prehrana nekoč in danes 

Pojem »zdrava hrana« je zelo spremenljiv, saj v različnih zgodovinskih obdobjih predstavlja 

drugačne vzorce prehranjevanja, živil in diet.  

Nekoč so največji delež v naši prehrani predstavljali ogljikovi hidrati, to so žita, testenine in 

kruh. Sledila naj bi sadje in zelenjava, nato v manjših količinah še mlečni in mesni izdelki, 

sam vrh piramide pa so zavzemala različna olja, slaščice in maščobe. Takšen koncept zdrave 

prehrane je temeljil na predpostavki, da naše telo potrebuje za energijo največ ogljikovih 

hidratov, nekaj vitaminov in mineralov ter beljakovine in na koncu še maščobe (Kalček.si).  

Za lažje načrtovanje dnevne prehrane je bila ustvarjena prehrambna piramida. Njen namen je 

hitro in preprosto sestavljanje uravnoteženega jedilnika ter izbiranje priporočene količine živil 

za posamezne starostne skupine, tako da zadostimo vsem priporočenim hranilnim potrebam 

za zdravo prehranjevanje. To pomeni zadostno količino energijskih hranil, vitaminov, 

mineralov, pomembnih aminokislin in maščobnih kislin ter dietnih vlaken (Pokorn, 2005). 
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Slika 2.1.1: Stara piramida zdrave prehrane 

 

Vir: Kalček.si  

Grom (2012) meni, da je bila tradicionalna piramida zasnovana površno in preveč splošno. 

Živila na spodnji ravni – kruh, žita, riž in testenine – so uvrščena v isto skupino, med njimi pa 

ni ločnice glede na vrsto pridelave. Kruh je večinoma pripravljen iz prečiščene in največkrat 

bele moke, zato skoraj nima prehranskih vlaknin. Tudi žita so v veliko primerih pridelana iz 

prečiščene koruzne moke in zdravju niso koristna, temveč so le vir energije. Na drugi strani 

pa so veliko boljša izbira polnozrnati kruh, nepredelani ovseni kosmiči in polnovredni riž, ki 

so prvovrsten vir vodotopnih vlaknin in priporočljiv sestavni del jedilnika. Stara piramida 

zdrave prehrane tudi ne ločuje maščob in jih vse uvršča v vrh piramide. Sem spadajo 

hidrogenirana rastlinska olja in škodljive transmaščobne kisline – margarina, maslo, 

nepredelana rastlinska olja ter ribje olje, ki je bogato z zdravimi maščobnimi kislinami – 

omega 3. 

Sodobni življenjski slog je pripeljal do preoblikovanja prehranske piramide. Živila so bila po 

novem razdeljena v šest vertikalnih ravni, in sicer na žita, zelenjavo, sadje, olja, mleko ter 

meso in stročnice. Nova piramida predvideva bolj uravnoteženo prehrano, maščobe pa ločuje 

na dobre in slabe ter spodbuja uživanje maščobnih živil, kot so ribe, oreščki in zdrava 

rastlinska olja (Grom, 2012). 

http://kalcek.si/zdrava-prehrana.html
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Slika 2.1.2: Izboljšana piramida 

 

Vir: Grom, 2012 

Leta 2012 je piramido zdrave prehrane nadomestil krožnik, ki na še bolj enostaven način 

prikazuje priporočena razmerja med živili. Živila so na krožniku razporejena v štiri skupine. 

Polovico krožnika zavzemata sadje in zelenjava, dobra četrtina pripada žitom, slaba četrtina 

pa beljakovinam. Mlečne izdelke predstavlja krogec – podstavek za kozarec (Grom, 2012). 

Slika 2.1.3: Krožnik zdrave prehrane 

 

Vir: Grom, 2012  
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3 ZDRAVA PREHRANA OTROK  

»Zdrava prehrana je osnovni pogoj za ohranjanje zdravja, boljše počutje in kvalitetno 

življenje. Že od otroštva naprej lahko z uravnoteženo prehrano in zdravim načinom življenja 

zmanjšamo tveganje za nastanek s prehrano pogojenih bolezni in vplivamo na dolgost 

življenja« (Hlastan Ribič 2010, str. 5). 

Pravilna oziroma zdrava prehrana je še toliko bolj pomembna za otroke, saj zagotavlja kritje 

vseh otrokovih potreb, preprečuje pojav bolezni, ki so posledica pomanjkanja določenih snovi 

v telesu, omogoča nastajanje fizioloških zalog v telesu za obdobja zmanjšanega vnosa ali 

povečane porabe, zagotavlja normalno rast in razvoj mladega organizma ter skuša dolgoročno 

vplivati na zmanjšanje tveganja za pojavljanje bolezni v kasnejšem življenju (Ferjančič in 

drugi, 1999). 

Načela zdrave prehrane pri otrocih: 

 zagotoviti redno uživanje vseh priporočenih obrokov, in sicer od štiri do pet obrokov 

dnevno, 

 sestaviti takšen obrok, ki bo vseboval kombinacijo različnih vrst živil, potrebnih za 

normalno rast, razvoj in delovanje organizma,  

 dati prednost polnovrednim žitom in žitnim izdelkom, mlečnim izdelkom z manj 

maščob, ribam, pustim vrstam mesa, stročnicam in različnim vrstam olj (npr. 

sojinemu, olivnemu itd.),  

 vsak obrok mora vključevati (sveže) sadje in/ali zelenjavo, ki daje otroku ustrezno 

hranilno in energijsko ravnovesje,  

 izogibati se tistim izdelkom, ki vsebujejo višjo vsebnost sladkorja, maščob, soli in 

aditivov,  

 vsakemu obroku moramo nameniti dovolj časa ter ga ponuditi v okolju in na način, ki 

vzbujata pozitiven odnos do hranjenja (Fajdiga Turk in Gregorič, 2012). 

Pokorn (2005) pravi, da uživanje mešane prehrane z dovolj sadja in zelenjave ter 

polnovrednih žit ter stročnic organizmu daje zadostno količino zaščitnih snovi (antioksidantov 

in fitoaktivnih snovi) za preventivo kroničnih bolezni.  
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Vedno več pa je bolezni, ki nastanejo prav zaradi nezdravega prehranjevanja, saj je v zadnjih 

petdesetih letih na trgu vse več hrane, ki vsebuje pesticide. Znanih je malo prehranskih študij, 

ki bi proučevale vpliv različno pridelane hrane na zdravje ljudi. V znanstveni literaturi 

zasledimo le nekaj del, ki so proučevala vpliv različno pridelane hrane na vsebnost pesticidov 

v urinu otrok. Ena izmed raziskav je pokazala, da so imeli otroci, ki so se prehranjevali s 

konvencionalno pridelano hrano, v urinu devetkrat večjo koncentracijo preostankov 

organofosfornih pripravkov v primerjavi z urinom otrok, ki so uživali ekološko pridelano 

hrano (Slabe in Dolenc, 2011). 

Uravnoteženo prehranjevanje oziroma zdrava prehrana ima za otroka v dobi odraščanja velik 

pomen, saj ne predstavlja le energije za delovanje telesa, ampak tudi dotok hranilnih snovi, ki 

lahko omogočijo otroku optimalno rast in razvoj. Hrana ima prav tako psihološki pomen, kar 

pomeni, da vpliva tudi na otrokovo razpoloženje in ne nazadnje tudi na posameznikovo 

samopodobo. Obdobje odraščanja je izredno pomembno tudi v smislu, kakšen odnos bo otrok 

razvil do hrane (Fajdiga Turk in Gregorič, 2012).  

 

Prav o tem odnosu, ki ga v obdobju odraščanja razvije otrok do hrane, govori Branka Đukić iz 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Avtorica meni, da imajo pri oblikovanju navad in 

vzgoji v tem obdobju odločilno vlogo odrasli, predvsem starši, pa tudi bližnji svojci ter 

vzgojitelji in ostali strokovni sodelavci v vzgojno-varstvenih zavodih.  

Doba odraščanja je najprimernejši čas, ko lahko pri otroku oblikujemo zdrave prehranske 

navade in spodbudimo pravilno prehrano, ki vpliva na varovanje in krepitev zdravja otroka. 

Slednje se kaže tudi v njihovem zadovoljstvu, saj zdravi otroci odražajo boljše kognitivne 

sposobnosti, večje zanimanje po raziskovanju okolice in boljše sodelovanje pri skupnih 

aktivnostih ter igri (Đukić, 2015).  

 

3.1 Prehrana predšolskega otroka v vrtcu 

Pravilna prehrana je eden najpomembnejših dejavnikov za zagotavljanje zdravja otrok, kamor 

spadajo duševno zdravje, razvoj imunskega sistema in razvoj motoričnih sposobnosti. Če 

upoštevamo navedeno, je organizacijo prehrane v vrtcu treba razumeti celostno, kar pomeni, 

da so vse predpostavke za zdravo prehrano enako pomembne in medsebojno odvisne. S tega 

vidika bi morali v načrtovanje prehrane otrok vključiti vse strokovnjake, ki delujejo v 

najboljšem interesu otroka ter premišljeno, odgovorno in ekipno usklajujejo naloge, metode 
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ter postopke pri vprašanju prehrane otrok v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Lojen et al., 

2007).  

Vrtčevski otroci običajno v vzgojno-izobraževalnih ustanovah zaužijejo dnevno tri obroke 

hrane, in sicer zajtrk, kosilo in malico. To pomeni, da otrok s prehrano v vrtcu pokrije od 65 

do 80 odstotkov celodnevnih energijskih potreb (Kostanjevec, 2004). 

Prav to – večina zaužitih obrokov v vrtcu – pa je razlog, kako zelo skrbna mora biti izbira 

hrane in živil v vzgojno-izobraževalnih zavodih za zagotavljanje čim bolj ustrezne prehrane 

otroka, ki je v najpomembnejši fazi razvoja.  

S tega vidika se prehranjevanje otrok spremlja na nivoju države, in sicer skladno z določili 

Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13), ki javnozdravstvenem zavodu (Nacionalnemu 

inštitutu za javno zdravje) narekuje strokovno spremljanje s svetovanjem z zdravstvenega 

vidika. Pri organizaciji prehrane se upoštevajo Smernice za prehranjevanje v vzgojno-

izobraževalnih zavodih, ki jih je pripravila Komisija za pripravo strokovnih podlag, vezanih 

na omenjeni zakon. Problem nastane pri sestavljanju dnevnega jedilnika, saj otroci prinesejo 

slabe prehranjevalne navade iz družine, kar pogosto privede do zavračanja zdrave prehrane. 

Velik izziv v vrtcu je nato usklajevanje priporočil zdravega prehranjevanja, želja otrok in ne 

nazadnje tudi staršev, ki kot plačniki vrtčevskega programa skušajo vplivati ali pa celo 

vplivajo na odločanje o vrsti ponujene hrane. Prav tako v obdobju odraščanja ne moremo 

pričakovati, da bo otrok posegel po hrani, ki je koristna za njegovo zdravje, pač pa bo izbiral 

hrano na podlagi dobrega okusa, privlačnega videza in reklamnih vplivov (Đukić, 2015). 

Mislim, da je tu treba omeniti še velik vpliv medijev, ki igrajo zelo pomembno vlogo pri izbiri 

živil. Tako otroci kot tudi odrasli smo izpostavljeni vse večjemu in vsiljivemu tržnemu 

oglaševanju prehrambnih izdelkov, kar posledično pripelje do težav pri nujnem in koristnem 

zdravem prehranjevanju za naše telo. 

3.2   Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah  

Marca 2005 je bila v Državnem zboru Republike Slovenije sprejeta Resolucija o nacionalnem 

programu prehranske politike. To je dokument, ki deluje na področju zdravega 

prehranjevanja, katerega cilj sta ohranjanje in spodbujanje zdravega prehranjevanja, 

prehranjevalnih navad ter zdravega življenjskega sloga. Dokument predvideva tudi posebno 
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strategijo na področju prehrane otrok in mladostnikov. V okviru uresničevanja ciljev 

omenjene resolucije so bile konec leta 2006 sprejete Smernice zdravega prehranjevanja v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki predstavljajo temeljne napotke za delo organizatorjev 

prehrane in osebja, ki načrtuje obroke v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Hlastan Ribič et 

al., 2008). 

Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah vključujejo: 

 osnove za prehrano otrok in mladostnikov, 

 priporočila o energijskih in hranilnih vnosih za vse starostne skupine otrok ter 

mladostnikov, 

 priporočila o režimu prehrane, načrtovanju jedilnikov, pogostosti uživanja 

priporočenih in odsvetovanih živil ter kulturo prehranjevanja, 

 osnovne usmeritve za nabavo živil ter priporočila glede izbire in priprave različnih 

skupin živil (mesa, rib, mleka in mlečnih izdelkov, sadja, zelenjave, stročnic, žit in 

žitnih izdelkov, soli, pijač), 

 prikaz planiranja jedilnikov s pomočjo sistema enot živil (Simčič et al., 2010). 

Načela zdrave prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah:  

 usklajenost jedilnikov s priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi vsake 

starostne skupine otrok ali mladostnikov, 

 energijski vnos in poraba naj bosta v ravnovesju, kar lahko uravnavamo z zadostno 

telesno dejavnostjo, prilagojeno starosti otrok, 

 obroki naj bodo sestavljeni iz priporočenih kombinacij različnih vrst živil iz vseh 

skupin, kar bo zagotovilo vnos vseh potrebnih hranil za normalno rast, razvoj in 

delovanje organizma,  

 v priporočenih kombinacijah živil imajo prednost sadje in zelenjava, kakovostni 

ogljikovi hidrati (npr. polnovredna žita in žitni izdelki), kakovostne beljakovine (npr. 

mleko in mlečni izdelki z manj maščob, ribe, puste vrste mesa ter stročnice) ter 

kakovostne maščobe (npr. olivno, repično, sojino olje), 

 vsak obrok naj vključuje sadje in/ali zelenjavo, saj dajeta pomembno vlogo pri 

vzdrževanju ustreznega hranilnega in energijskega ravnovesja,  

 med obroki je treba otrokom nuditi zadostno količino pijač, predvsem zdravstveno 

ustrezno pitno vodo, 
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 za uživanje vsakega obroka mora biti namenjenega dovolj časa, ponujeni pa morajo 

biti v okolju in na način, ki pri otroku vzbudita pozitiven odnos do prehranjevanja, 

 pri načrtovanju prehrane je treba upoštevati tudi želje otrok in jih nato uskladiti s 

priporočili o ustreznosti ponujenih obrokov (Gabrijelčič Blenkuš et al., 2005). 

3.2.1 Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 

Na podlagi zgoraj predstavljenih Smernic so izdelali Praktikum jedilnikov zdravega 

prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki je namenjen vsem organizatorjem 

prehrane v šolah in vrtcih oziroma kuharskemu osebju, ki je neposredno udeleženo pri 

načrtovanju, pripravi in ponudbi zdravih obrokov. To je vodnik, ki vsebuje trideset primerov 

uravnoteženih jedilnikov s količinsko odmero posameznih živil, količinskimi normativi 

obroka hrane ter primeri receptur z izračunom energijske in hranilne vrednosti.  

V jedilnikih se upoštevajo tudi prehranjevalne navade otrok iz različnih regij Slovenije in 

sezonska ponudba hrane glede na letni čas. Vključena so kakovostna živila, ki so lokalno 

pridelana. Praktikum pa vsebuje tudi vzorce jedilnikov za otroke s specifičnimi prehranskimi 

zahtevami, in sicer z motnjami prebave in presnove: s celiakijo, intoleranco na laktozo, 

alergijo na mleko, jajca in oreščke (Hlastan Ribič et al., 2008). 

 

3.3 Zakonodajno področje 

Področje prehrane in živil v vzgojno-izobraževalnih ustanovah urejajo naslednji zakoni: 

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

(Ur. l. RS, št. 52/00, 42/02, 47/04 – ZdZPZ), 

 Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04), 

 Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005–2010 (Ur. l. RS, 

št. 39/2005), 

 Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13). 

 Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2005),  

 Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah: uvod, jedilniki,  

 Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje hrane v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah. 
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Organizacijo prehrane v vrtcih in zavodih za vzgojo ter izobraževanje otrok ureja Zakon o 

šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13). Tukaj je smiselno izpostaviti 4., 19. in 20. člen zakona. 

Zakon v 4. členu določa, da šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko 

malico. Pri organizaciji obrokov se upoštevajo zgoraj predstavljene Smernice za 

prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Devetnajsti člen zakona je namenjen 

notranjemu spremljanju zadovoljstva otrok in staršev ter spodbujanju dejavnosti za zdravo 

prehranjevanje. V 20. členu zakon opredeljuje strokovno spremljanje, s katerim se ugotavlja 

skladnost šolske prehrane s strokovnimi usmeritvami iz druge alineje šestega odstavka 

4. člena, člen pa zagotavlja tudi svetovanje vzgojno-izobraževalnim zavodom. Strokovno 

spremljanje je načrtovano in izvedeno s strani javnega zdravstvenega zavoda, ki opravlja 

dejavnost javnega zdravja v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost javnega zdravja. Strokovno 

spremljanje na posameznem vzgojno-izobraževalnem zavodu se lahko izvede tudi na pobudo 

Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport (Zakon o šolski prehrani, 2013). 

 

4 LOKALNO PRIDELANA HRANA  

V zadnjih letih se vse več govori o zdravi in lokalno pridelani hrani. Vedno večje število ljudi 

ugotavlja pomembnost izbire hrane oziroma živil, s tem pa posledično narašča tudi zavedanje 

o pomenu lokalno pridelane hrane. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj definicij pojma 

»lokalno«, saj obstaja več opredelitev lokalnosti.  

V 61. členu Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 

32/15) je lokalnost oziroma lokalni trg opredeljen kot celotno območje Republike Slovenije, 

kamor spadajo prodaja na mestu pridelave, prodaja na tržnicah, prodaja na premičnih 

prodajnih objektih, prodaja od vrat do vrat, prodaja na sejmih in prireditvah (Zakon o 

kmetijstvu, 2015). 

 

Center za zdravje in razvoj opredeli lokalno hrano kot tisto, ki je sveže pridelana v lokalnem 

okolju ter od njive do krožnika potuje najkrajši čas. Kot lokalni trg se tako šteje območje, ki 

je oddaljeno približno do 60 kilometrov. Kratka pot hrani zagotavlja svežost, višjo hranilno 

vrednost in s tem tudi kakovost, zaradi česa imajo tovrstna živila višjo dodano vrednost 

(Kratke prehranske verige). 
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»Lokalna trajnostna oskrba s hrano predstavlja lokalno pridelavo, predelavo in distribucijo 

trajnostno proizvedene hrane, ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu in 

porabljena na lokalnih trgih – 'od njive do krožnika v lokalnem okolju'« (Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). 

 

Svetovalka za zdravo prehrano Karla Klander (2012) meni, da je lokalno pridelana hrana tista, 

ki je pridelana v naši bližini, pobrana in obrana pa je v dnevu ali dveh pred prodajo, zato je 

zrela, sveža in polnega okusa. Po drugi strani sta sadje in zelenjava, ki ju čaka dolgotrajen 

prevoz, pobrana in obrana mnogo prezgodaj, poleg tega pa še močno kemično obdelana. 

Svetovalka za prehrano poda nekaj ključnih točk, ki nam jih prinese lokalno pridelana hrana:  

 lokalno pridelana hrana je boljšega okusa, 

 lokalno pridelana hrana nam bolj koristi, 

 ko kupujemo lokalno hrano, podpiramo lokalne družinske kmetije, 

 kupovanje lokalne hrane ohranja nepozidane površine, 

 lokalno nakupovanje podpira čisto okolje in naravo.  

 

Podobnega mnenja je tudi živilska tehnologinja in strokovnjakinja za zdravo prehrano Mojca 

Koman, saj meni, da je najbolj zdravo uživati sezonsko lokalno pridelano hrano, ki ima v 

primerjavi z živili od daleč veliko več hranil. Hrana, ki je pridelana blizu nas, je od njive do 

krožnika potovala zelo kratek čas in nabrana je bila v najboljšem trenutku zrelosti. Na drugi 

strani pa imamo hrano, npr. sadje in zelenjavo iz drugih držav, ki je zaradi dolge poti obrana 

še v fazi nezrelosti in seveda med potjo ne more razviti enake hranilne vrednosti, kot če bi 

zorela naravno. Glede na to, da je lokalna hrana najkakovostnejša, pa je tukaj še nekaj drugih 

pomembnih lastnosti. Strokovnjakinja meni, da smo ljudje navajeni hrane, ki izhaja iz našega 

naravnega okolja, saj smo nanjo prilagojeni. Narava nam sezonsko ponuja prav tisto, kar naše 

telo v danem trenutku najbolj potrebuje. Ob tem je pomembno poudariti, da bi se moral vsak 

posameznik, če je le mogoče, odločiti za ekološko pridelano lokalno hrano, saj bi se tako 

izognili pesticidom in drugim strupom (Čakarun, 2012). 

 

V Sloveniji je lokalno pridelana hrana in zagotavljanje prehranske varnosti še vedno 

pomembno strateško ter politično vprašanje. Glavni cilj razvoja slovenskega kmetijstva in 

proizvodnje hrane je zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne 

in potrošniku dostopne hrane. Zaradi spoznanj o negativnih okoljskih učinkih daljših 
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prevozov hrane postaja vprašanje lokalne in regionalne samooskrbe s hrano vedno bolj 

pomembno. Strateški cilj prehranske politike je pospešiti ponudbo in povpraševanje po 

kakovostni ter zdravju koristni hrani, pridelani lokalno in na trajnostni način, ter s tem 

izboljšati oskrbo prebivalstva z lokalno trajnostno pridelano hrano (Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano). 

 

V ta namen Nacionalni program prehranske politike za obdobje od 2005 do 2010 za Slovenijo 

navaja naslednje ključne priložnosti lokalne trajnostne oskrbe: 

 »večji delež kakovostnih, zdravju koristnih in lokalno značilnih živil/hrane v prehrani 

prebivalstva, 

 večanje gospodarske moči in večja možnost za zaposlovanje na lokalni ravni, 

 uveljavljanje podeželja in podeželskega turizma s pomočjo lokalno pridelane hrane na 

tradicionalni način, 

 vzpostavitev novih tržnih priložnosti za lokalnega kmeta ter večanje dodane vrednosti 

kmetijskih pridelkov in proizvodov, 

 oživitev mestnih jeder s ponudbo lokalno pridelane hrane na mestnih tržnicah ter 

zbližanje in boljše povezovanje mestnih in podeželskih občin, 

 zadovoljitev vse večjih potreb potrošnikov po lokalno pridelani hrani in posebnih 

kmetijskih proizvodih, 

 prispevek k povečanju socialnega in človeškega kapitala na podeželju ter h krepitvi in 

razvoju lokalnih gospodarstev, kar bo pripomoglo k ohranitvi poseljenosti 

slovenskega podeželja in nacionalnih dobrin, 

 pozitivni prispevek k varovanju in ohranjanju okolja in kakovosti tal, zmanjšanju 

škodljivih učinkov pesticidov na okolje, prispevek k ohranjanju pestrosti ekosistemov 

in trajnostni rabi energentov, zaščita talnice« (Ministrstvo za zdravje 2005, str. 34). 

 

4.1 Načini pridelave lokalne hrane 

Ko govorimo o lokalno pridelani hrani, govorimo o različnih načinih, na katere lahko tovrstno 

hrano pridelamo. Sem uvrščamo ekološko in integrirano pridelavo.  
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4.1.1 Ekološka pridelava – ekološko kmetovanje 

Ekološka pridelava oziroma ekološko kmetovanje deluje po sistemu naravnih metod ter 

postopkov, in sicer brez uporabe lahkotopnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih 

fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov, ki 

vsebujejo različne regulatorje rasti. Pri takšnem načinu pridelave sta zagotovljeni visoka 

kakovost in varnost hrane, ki ima bogato prehransko vrednost ter visoko vsebnost vitaminov, 

mineralov in antioksidantov. Ekološko kmetijstvo zajema rastlinsko pridelavo in rejo živali 

ter s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. V sistem ekološkega 

kmetovanja je vključen tudi nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo ter predelavo 

pridelkov oziroma ekoloških živil »od njive do krožnika«.  

V Sloveniji iz leta v leto narašča število ekoloških kmetij oziroma pridelovalcev. Leta 1998 je 

bilo le 41 ekoloških pridelovalcev, leta 2012 pa že 2682. Pridelovalci morajo pridobiti 

certifikat, s katerim nato dobijo pravico do označevanja svojih pridelkov oziroma živil z 

uradno označbo »ekološki«. Kmetijski pridelek oziroma živilo pa mora biti pridelano oziroma 

predelano v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov 

oziroma živil (Uradni list RS, št. 128/06, 21/07 in 37/07), Uredbo 834/2007/ES in Uredbo 

889/2008/ES. Poleg označbe »ekološki« je dovoljeno uporabljati tudi okrajšave, kot sta »bio« 

in »eko« (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).  

 

Cilji ekološkega kmetovanja so ohranjanje rodovitnosti tal, aktivno varovanje okolja in 

biološke raznovrstnosti ter gospodarna uporaba energije in surovin. Zdrava živila so pridelana 

na način, ki ščiti naravne življenjske vire (tla, vodo, zrak) in čim manj obremenjuje okolje. 

Ekološka pridelava živil si prizadeva tudi za rejo in krmljenje, ki sta ustrezna živalim, ter ne 

nazadnje zagotavlja delovna mesta v kmetijstvu (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije).  

4.1.2 Integrirana pridelava 

Integrirana pridelava pomeni način pridelave, ki je prijazen naravi in kjer se prideluje 

kakovostno ter zdravo hrano, in sicer z uporabo naravnih virov ter mehanizmov, ki 

zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi (Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). 
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Glavni cilji integrirane pridelave so: 

 »uravnoteženo izvajanje agrotehničnih ukrepov, ob skladnem upoštevanju 

gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov, 

 prednost je dana naravnim ukrepov pred fitofarmacevtskimi, veterinarsko- 

farmacevtskimi in biotehnološkimi ukrepi, pri čem se doseže enak gospodarski učinek, 

 pridelava brez uporabe gensko spremenjenih organizmov, 

 nadzorovana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, 

 pospeševanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti z ustreznimi metodami varstva 

rastlin (biotično varstvo), 

 gnojenje z organskimi gnojili ima prednost pred gnojenjem z mineralnimi gnojili, 

 pred gnojenjem redno izvajanje analiz in s tem preprečevanje prehoda nitratov v 

podtalnico ter kopičenja nitratov v rastlinah, 

 kontrolirana pridelava in certificiranje pridelkov, kar daje potrošnikom zagotovilo, da 

proizvodi ustrezajo višjim standardom kakovosti, 

 pridelava zdravstveno neoporečne – varne in kakovostne hrane« (Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). 

Pri nas je aktualna integrirana pridelava poljščin, sadja, grozdja in zelenjave. Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto izda pravilnike o integrirani pridelavi ter 

tehnološka navodila za integrirano pridelavo, kjer so zajeti vsi postopki kontrole in način 

označevanja živil. Kmetijske pridelke oziroma živila se na našem kmetijskem trgu označuje z 

enotno označbo »integrirani«, vendar šele takrat, ko je živilo pridelano v skladu s predpisi in 

za to pridobi certifikat (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). 

 

4.2   Prednosti lokalnih pridelkov  

Strokovnjaka na področju prehrane, Matej Gregorič in Urška Blaznik iz Inštituta za varovanje 

zdravja (IVZ), menita, da je pojem »lokalno« povezan s krajšim dobavnim časom in 

skladiščenjem živil.  

Torej, kakšna je razlika med »manj zdravim tujim« in lokalnim pridelkom? Avtorja pravita, 

da tista hrana, ki pripotuje od daleč, prispeva k povečani uporabi sredstev za zaščito rastlin in 

nekaterih nujnih aditivov. Posledično ima tudi velik okoljski vpliv, in sicer od povečane 

porabe fosilnih goriv, povečanega hrupa in onesnaževanja okolja vse do ogromnih količin 

nepotrebne embalaže. Za skladiščenje in prevoz iz oddaljenih krajev se v veliko primerih 
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uporablja kemične snovi za zaviranje zorenja, podaljševanje trajnosti, ohranjanje barve in 

podobno. V času daljših dobav se sadju in zelenjavi občutno zmanjša vsebnost 

antioksidantov, zlasti vitaminov C in E ter A in B (Zdrava pot – od njive do mize, 2014). 

 

Prednosti lokalnih živil: 

 višja vrednost – lokalno pridelana hrana ima zaradi primerne dozorelosti višjo 

biološko vrednost, zaradi krajše poti od pridelovalca do potrošnika pa ima taka hrana 

tudi višjo hranilno vrednost, saj vsebuje vsaj od dva- do trikrat manj pesticidov kot 

uvožena hrana, 

 manjša vsebnost konzervansov – pri hrani, ki je domačega izvora, zaradi bližine 

pridelave ni treba uporabljati konzervansov, na drugi strani pa so pridelki, ki so do nas 

prepotovali na stotine kilometrov, obrani mnogo prezgodaj in imajo zato manj 

vitaminov, 

 svež in polnejši okus – lokalni pridelki so bolj zreli, sveži in boljšega okusa. Takšna 

hrana je pridelana v naši bližini in je pobrana v dnevu ali dveh pred prodajo. Hrana, ki 

jo čaka dolgotrajen prevoz, pa je močno kemično obdelana, 

 ohranjanje genetske pestrosti – lokalna pridelava vzgaja več različnih vrst sadja in 

zelenjave ter s tem zagotavlja daljšo žetveno sezono, boljši videz in okus pridelka, 

 podpora lokalnih pridelovalcev in povečanje lokalne samooskrbe s hrano (Ministrstvo 

za zdravje). 

 

V zgornjem odstavku so opisane prednosti lokalno pridelane hrane, sedaj pa bomo podali 

nekaj ključnih točk, zakaj je pomembna lokalna pridelava in zakaj so živila, ki pripotujejo k 

nam od daleč, škodljiva oziroma manj zdrava.  

 

Tamara Frankič (2012) pravi, da živila med dolgim prevozom propadajo, zato imajo veliko 

prednost lokalno pridelana živila. Kot je opisano zgoraj, tudi avtorica meni, da imajo lokalni 

pridelki višjo vsebnost hranil, saj takšna hrana načeloma porabi manj časa od polja do mize. 

To pomeni manj prebiranja, prekladanja in manjše možnosti za mikrobiološke okužbe med 

ljudmi. Po drugi strani se hrana, ki pride od daleč, natovarja in raztovarja na različna prevozna 

sredstva ter stoji v raznih skladiščih, kjer je izpostavljena prahu in izpušnim plinom ter 

podvržena insektom in glodavcem. Taka hrana je manj zdrava tudi zato, ker številne države 
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obsevajo hrano za preprečevanje kaljenja, pri čemer hrana izgubi hranljive snovi, nastajajo pa 

radioliti, ki lahko povzročajo tudi raka. 

 

Iz zgoraj predstavljenega je razvidno, da sta lokalna pridelava in predelava pomembni z več 

različnih vidikov. Eden izmed teh je okoljski, in sicer varovanje okolja, saj dolg prevoz živil 

prispeva k povečanemu onesnaževanju zraka in uporabi velikih količin embalaže. Lokalna 

pridelava je pomembna tudi na področju gospodarstva, saj podpira lokalne pridelovalce in s 

tem ohranja ter veča število delovnih mest na podeželju, in kar je najpomembnejše, z lokalno 

hrano se izboljšuje predvsem zdravje prebivalstva. 

 

4.3   Stanje lokalnih pridelovalcev v Sloveniji  

Pri nas domača oskrba še vedno ne pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih proizvodih, 

saj je bila v zadnjih petih letih samooskrba z zelenjavo manj kot 40-odstotna, z žiti manj kot 

60-odstotna, s krompirjem pa okoli 70-odstotna. Samooskrba je z osnovnimi kmetijskimi 

pridelki precej različna, saj je za rastlinske pridelke nizka, za živinorejske pa višja 

(Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2015). 

Prav ti podatki kažejo, da je zagotavljanje prehranske varnosti za Slovenijo še vedno 

pomembno strateško in politično vprašanje. Vodilo kmetijske in prehranske politike je 

doseganje čim višje osnovne prehranske varnosti, kamor spada tudi lokalna trajnostna oskrba 

s hrano. Cilj je zagotoviti varno, kakovostno in zdravju koristno hrano, pridelano lokalno in 

na trajnostni način, ter s tem izboljšati oskrbo potrošnika s hrano, ki mu je dostopna. 

Tabela 4.3.1: Skupno število ekoloških kmetij in površin zemljišč v kontroli ekološkega 

kmetovanja od leta 2007 do leta 2014 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ekološke 

kmetije v 

kontroli, 

število 

2.000 

(2,6%) 

2.067 

(2,6%) 

2.096 

(2,6%) 

2.218 

(2,9%) 

2.363 

(3,1%) 

2.682 

(3,6%) 

3.049 

(4,1%) 

3.298 

(4,6%) 

ekološko 

obdelane 

29.322 

(5,88%) 

29.836 

(6,05%) 

29.388 

(6,27%) 

30.688 

(6,47%) 

32.148 

(6,8%) 

35.100 

(7,6%) 

38.664 

(8,4%) 

41.237 

(8,7%) 
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površine 

v kontroli, ha 

število 

certifikatov 
1.610 1.789 1.853 1.897 1.999 2.104 2.232 2.537 

biodinamične 

kmetije 
25 21 21 21 23 28 28 26 

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

Kot je prikazano v zgornji tabeli, se število pridelovalcev v Sloveniji iz leta v leto veča. Leta 

2007 smo imeli 2000 ekoloških kmetij v kontroli, leta 2014 pa je bilo v ekološko kontrolo 

vključenih kar 3298 kmetijskih gospodarstev (kar predstavlja 4,6 odstotka vseh kmetij v 

Sloveniji). Od tega je bilo 2537 kmetij, ki so pridobile certifikat ekološke kmetije. Leta 2007 

je bilo 29.322 hektarjev ekološko obdelanih površin, do leta 2014 pa je število naraslo na 

41.237 hektarjev površin.  

 

Kljub temu da se število ekoloških kmetij in ekološko obdelanih površin veča, še vedno 

primanjkuje lokalnih pridelovalcev za zagotovitev zadostne količine svežih vrtnin, sadja in 

drugih živil. 

 

Pri nas so eden izmed večjih dobaviteljev lokalno pridelanih živil slovenske zadruge: 

 KZ Agraria Koper, 

 Okusi Istre, 

 KZ Krka, dobrote s kmetije,  

 KZ Ptuj,  

 KZ Ormož,  

 KZ Križe in 

 ponudba pridelovalcev svežega sadja in zelenjave – seznam KGZS (Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). 

 

Imamo tudi razne spletne strani, kjer so predstavljeni ostali ponudniki: 

 Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije – Zveza BIODAR, 

 Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave, 

http://about.kz-agraria.si/
http://www.okusi-istre.si/
http://www.kz-krka.si/
http://www.kz-krka.si/dobroteskmetije.html
http://www.kz-ptuj.si/
http://www.kz-ormoz.si/
http://kz-krize.si/
http://www.kgzs.si/Portals/0/Dokumenti/novice/v-srediscu/prijave-shema-excel_3_1.xls
http://www.zveza-ekokmet.si/
http://www.zelenjava-pikapolonica.si/
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 Vodnik po ekoloških kmetijah, 

 Zveza društev za biološko-dinamično gospodarjenje AJDA-DEMETER Slovenija, 

 Seznam aktualnih ponudnikov za eko in zdravo življenje, 

 EKO portal in 

 Eko podeželje (eko mobilna aplikacija) (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano). 

 

 

5 UVAJANJE LOKALNE HRANE V VRTCE  

 

Pomembni porabniki hrane so predvsem javni zavodi, kot so šole, vrtci, bolnišnice, domovi za 

ostarele itd., ki skupaj z ostalim javnim sektorjem porabijo za hrano več kot 120 milijonov 

evrov letno. Prav s tega vidika je spodbujanje lokalne trajnostne oskrbe eden izmed glavnih 

ciljev Nacionalnega programa prehranske politike, povzet po Resoluciji o nacionalnem 

programu prehranske politike. Resolucija je usmerjena predvsem v zagotavljanje zadostne 

preskrbljenosti prebivalstva s kakovostno in zdravju koristno hrano, pridelano na trajnostni 

način, ter v vzpostavljanje in ohranjanje zdravih prehranjevalnih navad prebivalcev Slovenije 

(Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Ministrstvo za finance, 2013). 

»Če si želimo zdravo prihodnost, potrebujemo zdrave otroke. Če želimo zdrave otroke, jim 

moramo nuditi zdravo, kakovostno hrano. Otroci naj bi imeli najboljši možen začetek v 

življenju. Zdrava hrana v obdobju rasti in razvoja vseh funkcij (gibalne, miselne, socialne, 

razmnoževalne…) naj bi jim omogočila razmišljanje, pridobivanje izkušenj, učenje, igro… To 

so bila vodila za zakonodajne spremembe in ostale dejavnosti, ki podpirajo uvajanje zdravih 

in ekoloških živil v prehrano vrtcev in šol« (Slabe in Dolenc 2011, str. 6). 

Uvajanje ekološke hrane v vrtce je zelo pomembno predvsem z vidika zdravja otrok in 

spodbujanja ekološke pridelave, saj varuje okolje in naravo. Tako se lahko spodbudi razvoj 

ekološke pridelave in predelave živil v Sloveniji. Z uvajanjem ekoloških živil v šolske obroke 

se učenci naučijo skrbeti za čisto okolje, pitno vodo in svoje zdravje (Slabe in Dolenc, 2011). 

Pri uvajanju ekoživil v javne ustanove naletimo na kar nekaj ovir: 

 »nezadostna ponudba ekološko pridelanih živil slovenskega porekla, 

http://www.eko-kmetije.info/
http://www.zveza-ajda-demeter.si/
http://www.zazdravje.net/kje_se_dobi.asp
http://www.ekoportal.si/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ekopodezelje_v1
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 ekološki kmetovalci niso zainteresirani za oddajo ponudb (bojijo se 'papirologije', niso 

informirani glede pravilne oddaje ponudb),  

 na nekaterih ekoloških kmetijah nimajo izdelanega sistema HACCP,  

 višje cene ekoloških živil« (Slabe in Dolenc 2011, str. 14). 

 

5.1 Raziskave na področju lokalno pridelane hrane v vrtcih 

Inštitut za trajnostni razvoj je leta 2009 izvedel raziskavo, v kateri so želeli ugotoviti stanje in 

morebitne izkušnje osnovnih šol in vrtcev z naročanjem ekoživil. Kot je že zgoraj omenjeno, 

so tudi rezultati raziskave pokazali, da so največje ovire za uvajanje ekoloških živil v 

organizirano prehrano nezadostna ponudba ekoživil, tako s poreklom iz tujine kot domačih. 

Na razpise javnih naročil se prijavi premalo ponudnikov ekoživil (Slabe in Dolenc, 2011).  

Tako kot pri nas se tudi po svetu vse več govori o lokalno pridelani hrani. Opisala bom 

raziskavo, ki so jo opravili v Združenih državah Amerike. Naslov članka je Schools look for 

ways to buy locally grown food. Članek govori o tem, kako bi v jedilnike šol vključili več 

lokalno pridelane hrane. Postavili so tri glavna vprašanja, in sicer:  

 Ali je dovolj ponudnikov doma pridelane hrane? 

 Kako hitro se dobi lokalne proizvode iz kmetijskih gospodarstev, da bodo pridelki 

sveži?  

 Kakšne možnosti so do bolj zdrave hrane glede na šolski proračun? 

Problem je nastal, ko otroci te hrane niso hoteli jesti. Porajalo se je vprašanje, kako jih 

prepričati, da bodo raje jedli zdravo, svežo hrano kot pa popularno hitro hrano. S tem 

namenom je ena izmed tamkajšnjih šol naredila tekmovanje, kjer so otroci predlagali recepte 

iz lokalno pridelanih živil. Tekmovanje je prispevalo k temu, da so šole nato v svoje jedilnike 

dodale veliko več lokalnih proizvodov in v nekaj letih načrtujejo, da bo skoraj cel jedilnik 

sestavljen iz lokalnih živil (Furgurson, 2009). 

V Italiji je uvajanje ekološke hrane v vrtce in osnovne šole postala politična odločitev, 

sprejeta v posameznih mestnih občinah. Do danes je že 658 eko šolskih kuhinj, ki dnevno 

razdelijo 900.000 obrokov, skoraj v celoti sestavljenih iz ekoloških živil (Slabe in Dolenc, 

2011). 

Pri nas je Nacionalni inštitut za javno zdravje v šolskem letu 2012/2013 izvedel strokovno 

spremljanje šolske prehrane. Podatke so pridobili iz razgovora z vodjo prehrane oziroma 
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organizatorjem prehrane, pogosto tudi s kuharji, ter na osnovi ugotovitev dejanskega stanja v 

kuhinji in jedilniku. Strokovno spremljanje so opravili v 105 zavodih, od tega je bilo 

39 odstotkov osnovnih šol, 32 odstotkov vzgojno-varstvenih zavodov (vrtcev) ter 

21 odstotkov osnovnih šol z vrtcem. Namen tega spremljanja je ugotoviti, ali vrtci in osnovne 

šole upoštevajo Smernice zdrave prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih, in na podlagi 

dobljenih rezultatov izboljšati delo na področju pomanjkljivosti v sistemu organizirane 

prehrane. Rezultati so pokazali, da večina zavodov (59 odstotkov) v svoj letni delovni načrt 

vključuje teme zdrave prehrane. V ta namen prirejajo razne delavnice, naravoslovne dni itd. 

Velik pomen dajo tudi Slovenskemu tradicionalnemu zajtrku (20 odstotkov), 14 odstotkov pa 

je namenjenih ekološki hrani, ki jo spoznavajo na raznih tržnicah, delavnicah, kmetijah. 

Pomemben podatek, ki pokaže stanje lokalno pridelane hrane v vrtcih, je rezultat, da le 

13 odstotkov zavodov povsem vključuje merila za nabavo živil iz svojega lokalnega okolja 

oziroma iz območja Slovenije, 68 odstotkov zavodov ta merila vključuje delno, 12 odstotkov 

pa jih sploh ne vključuje. Glede na celotno javno naročilo uspe največ zavodov (42 odstotkov) 

vključiti lokalno pridelana živila od 2 do 10 odstotkov. Največji delež predstavljajo sezonska 

živila iz lokalne pridelave in živila iz integrirane pridelave, le majhen delež zavodov 

(7,2 odstotka) pa vključuje tudi ekološka živila. Vzrokov za majhen odstotek vključevanja 

lokalno pridelane hrane je veliko. Zavodi so navajali, da je v Sloveniji v prvi vrsti premajhna 

ponudba živil pri lokalnih kmetih. Lokalni pridelovalci nimajo zadostne količine živil in tako 

ne zadostijo potrebam zavodov ali pa ponudbe sploh ni. Drugi najpogostejši razlog je, da 

kmetje ne ustrezajo razpisanim merilom oziroma se na razpise sploh ne prijavijo, saj so v 

večini primerov izpeljani tako, da je cena pomembnejša kot kakovost, zaradi česar lokalna in 

ekološka živila velikokrat ne ustrezajo razpisom, saj so tudi nekoliko dražja. Poleg tega 

visoka cena lokalno pridelanih živil omejuje izbor živil za jedilnike v vzgojno-izobraževalnih 

zavodih. Ne nazadnje pa je eden izmed vzrokov za slabo vključevanje lokalne hrane v 

jedilnike tudi težko usklajevanje želja otrok in staršev ter priporočil zdravega prehranjevanja. 

Otroci namreč zaradi slabih prehranskih navad pogosto zavračajo zdravo ponudbo, na drugi 

strani pa tudi starši kot plačniki velikokrat vplivajo na odločanje o vrsti ponujene hrane v 

vrtcu (Gregorič et al., 2014). 

 

5.2  Nabava lokalnih živil/ekoživil v skladu z zakonodajo 

Javni naročniki, vzgojno-izobraževalni zavodi, morajo pri nabavi živil upoštevati pravila 

javnega naročanja. Nabava ekoživil mora potekati v skladu z Zakonom o javnem naročanju 
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(Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 in 90/12). Treba je opraviti analizo trga 

oziroma poizvedbo o možnih dobaviteljih in njihovi ponudbi (Slabe in Dolenc, 2011). 

 

V praksi se je pokazalo, da zavodi naročajo hrano, ki je cenovno ugodna in zaradi tega 

velikokrat tudi sporna glede kakovosti pridelave in predelave ter dolge poti od njive do 

krožnika. V ta namen morajo zavodi v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu 

prehranske politike pri javnem naročanju uporabiti takšna merila in pogoje, da bo otrokom 

ponujena kakovostna, uravnotežena in zdrava hrana (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in 

Ministrstvo za finance, 2013). 

 

Prav to je bil razlog za sprejetje spremembe oziroma za dopolnitev 48. člena Zakona o javnem 

naročanju, po kateri se po novem prednostno izbira živila, ki so v shemah kakovosti (npr. 

sezonsko pridelana živila na integriran način, sezonsko pridelana živila na ekološki način 

itd.). Ta živila namreč predstavljajo najkakovostnejšo hrano, ki bi se morala uvesti čim širše, 

predvsem pa v oskrbo šol, vrtcev in domov za ostarele. Ker je cena pri nabavi pogosto eden 

izmed pomembnejših in odločujočih dejavnikov, pa zakon jasno navaja, da morajo naročniki 

pri naročilih upoštevati prednostna živila, ki so v shemah kakovosti. Izjema oziroma edino 

merilo za izbor je cena le takrat, ko nam ponudnik ponuja več po kakovosti enakovrednih 

izdelkov (Dolenc, 2009). 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 90/12) 

opredeljuje tudi posebno izjemo od uporabe pravil za objavo javnih naročil na portalu javnih 

naročil. Izjema velja za sklope, ki so oblikovani za podobne predmete in predstavljajo največ 

20 odstotkov vrednosti vseh sklopov. Na podlagi te določbe lahko naročniki del naročila 

oddajo tudi brez postopka javnega naročanja, pri čemer sta omogočeni lokalna samooskrba in 

uveljavitev kratkih verig. Tako lahko naročnik oblikuje sklope glede na vrsto živil in združi 

tista živila, ki so lokalno pridelana. Primer sklopa – ekološko pridelana zelenjava, ekološko 

pridelano mleko in mlečni izdelki itd. Tiste sklope, za katere je zajamčena lokalna oskrba 

oziroma kratka veriga od proizvajalca do krožnika, ni treba vključiti v razpisno 

dokumentacijo, temveč se sklene pogodbo oziroma okvirni sporazum. Tu je ključnega 

pomena tržna analiza, saj mora naročnik poznati ponudbo na lokalnem trgu, predvsem z 

vidika kapacitet, cene in dejanskega zanimanja lokalnih pridelovalcev (Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje in Ministrstvo za finance, 2013). 
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Faze postopka javnega naročanja: 

 predhodno informativno obveščanje lokalnih pridelovalcev (obvestimo lokalno 

združenje ekoloških kmetov in Zvezo združenj ekoloških kmetov Slovenije), 

 sestava sklepa o začetku postopka, 

 priprava razpisne dokumentacije (Slabe in Dolenc, 2011). 

 

5.3 Informiranje in izobraževanje zaposlenih, staršev in otrok  

Uvajanje ekološke oziroma lokalno pridelane hrane zahteva tudi dodatno informiranje in 

izobraževanje zaposlenih, saj so potrebne spremembe v jedilnikih, receptih in dnevni rutini. 

Zaposleni se morajo dodatno izobraziti o tovrstnih živilih, med šolskim letom obiskati kakšen 

sejem in predavanja ter nato sestaviti jedilnik, ki bo vključeval čim višji odstotek zdrave 

prehrane od lokalnih pridelovalcev in bo na ravni zdravega načina prehranjevanja. Informirati 

se morajo o potrebni dokumentaciji in zakonih za javno naročanje ter pridobivanje lokalnih 

ponudnikov. 

Pomembno vlogo pri uvajanju lokalno pridelane hrane v vrtce igrajo tudi starši, predvsem pa 

otroci, ki bodo to hrano uživali. Na preprost in zanimiv način jim je treba predstaviti ekoživila 

in pomembnost take vrste prehrane ter tako pritegniti njihovo pozornost. V ta namen je na 

voljo kar nekaj delavnic in predavanj za informiranje staršev ter otrok.  

 

Primere takih delavnic sta prikazali zagovornici ekoživil iz Inštituta za trajnostni razvoj, 

Anamarija Slabe in Romana Ana Dolenc. Eden izmed primerov delavnic je organizacija 

Ekopraznika v vrtcu, ki ga obiščejo lokalni pridelovalci, proizvajalci in dobavitelji ekoloških 

živil. V sodelovanju z Inštitutom za trajnostni razvoj se lahko izvede program Ekološka 

kmetija, ki deluje kot učna delavnica varstva narave. Vzgojno-izobraževalni zavodi 

organizirajo tudi različna predavanja na temo ekoloških živil (npr. Kakovost ekoloških živil, 

Ekoživila in zdrava prehrana itd.) (Slabe in Dolenc, 2011). 

Uvajanje lokalnih živil v dnevne obroke otrok prinese veliko pozitivnih dejavnikov, ne samo 

zdrav in kakovostnejši način življenja ter skrb za svoje zdravje, temveč tudi nauk o čistem 

okolju in naravi. 
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5.4   Ekoprojekti v vrtcih 

Ekološki prehrani je v vrtcih namenjenih kar nekaj dejavnosti oziroma projektov. V okviru 

eko prehrane je možno obiskati ekokmetijo, »Dan odprtih vrat na ekoloških kmetijah«, v 

prostorih vrtca se lahko postavi razstavo »Ekološko pridelana hrana, hrana prihodnosti« ter 

ekokotiček, kjer so na voljo zgibanke okoljskih organizacij, letaki/naslovi lokalnih kmetij in 

ostale informacije (Slabe in Dolenc, 2011). 

5.4.1 Tradicionalni slovenski zajtrk 

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je nastal z namenom boljšega spoznavanja lokalne 

samooskrbe, domače pridelave in predelave ter tako v okviru sistema javnega naročanja 

spodbuditi aktivnosti prehrane, pridelane v lokalnem okolju. S tem projektom se javnosti 

predstavi pomen kmetijstva ter se jo spodbudi k bolj pravilni in zdravi prehrani.  

Ključni poudarek projekta je, da se v vrtcih, ko je določen dan tradicionalnega slovenskega 

zajtrka, dobavi domača živila iz lokalnega okolja, predvsem pa, da se živila lahko dobavi z 

naročilnico in ni treba izvesti postopka javnega naročanja. Kot je že omenjeno, tega dne ni 

treba izbrati živila po postopku javnega naročanja iz 24. člena Zakona o javnem naročanju, in 

sicer zato, ker je to enkraten dogodek in je skupna vrednost živil, potrebnih za izvedbo 

zajtrka, nižja od 20.000 EUR (brez DDV). Vrednost živil, ki je brez DDV nižja od 

20.000 EUR, pa ni več predmet urejanja Zakona o javnem naročanju (Tradicionalni–zajtrk.si). 

 

Namen projekta je tudi vzpostavitev neposrednega sodelovanja med ponudnikom lokalno 

pridelane hrane in vzgojno-izobraževalnim zavodom, z željo vzpostavitve t. i. kratkih verig. S 

projektom se želi izobraziti, ozaveščati in obveščati otroke v dobi odraščanja ter širšo javnost 

o pomenu prehranjevalnih navad, zdravem načinu življenja, prednostih lokalno pridelanih 

živil domačega izvora, vključno s pomenom gibanja in ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri 

embalaži živil. Projekt spodbuja tudi izvedbo naravoslovnega dne, npr. obisk kmetije, in 

vključevanje vsebin kmetijstva v učni proces (Kvas Majer, 2013). 

 

5.4.2  Jem lokalno 

Jem lokalno je primer projekta, ki ga izvaja razvojna agencija PORA Gornja Radgona v 

tamkajšnjih vrtcih in osnovnih šolah. Projekt celovito rešuje problem zdravega 
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prehranjevanja, saj naslov projekta, Jem lokalno, pomeni jem zdravo hrano, jem ekološko 

pridelano in pravilno pripravljeno hrano. Ciljna skupina so predvsem predšolski otroci, saj se 

osveščanje in vzgoja začne že pri najmlajših, pa tudi osnovne šole, starši, učitelji, kuharsko 

osebje in vodje prehrane. Projekt posveča posebno pozornost tudi lokalnim in ekološkim 

pridelovalcem kot potencialnim dobaviteljem hrane, pri čemer se zagotavlja podporo 

ekološkemu kmetovanju, dopolnilnim in drugim dejavnostim na kmetijah ter tako posredno 

spodbuja uvajanje okolju prijazne kmetijske prakse. S projektom se razvija mrežo lokalne 

oskrbe s hrano in promocijo oskrbe z zdravo hrano, kar pa je tudi eden izmed strateških ciljev 

države (Pora-gr.si). 

5.4.3 Zdrava juhica v vrtcu 

Projekt Zdrava juhica v vrtcu je nastal z željo otrokom na igriv način približati zdravo 

prehrano. Njihovo vodilo k nastanku projekta je bilo predvsem dejstvo, da si otroci že v 

zgodnjih letih oblikujejo prehranske in vedenjske vzorce za celo življenje. Ravno zaradi tega 

je zelo pomembno, da jim zdrave prehranjevalne navade približamo dovolj zgodaj in na 

primeren način. Otroci si bodo z uživanjem hrane, bogate z naravnimi vitamini in minerali, 

pridobili odlično popotnico za zdravo življenje.  

V projekt so vključene igrive in poučne delavnice, ki jih predstavniki pripravijo za otroke v 

vrtcih. Otroke na igriv način spodbudijo, da sami pripravijo sestavine za juho in tako 

spoznavajo razna živila. Med kuhanjem poteka pogovor o izvoru hrane in na kakšen način je 

pridelana (Zdrava-juhica.si).  

 

6 POSLEDICE NEZDRAVEGA PREHRANJEVANJA 

Neustrezno in nezdravo prehranjevanje že v otroški dobi lahko vpliva na nastanek nekaterih 

kroničnih nenalezljivih bolezni v kasnejšem življenjskem obdobju. To so lahko bolezni srca 

in ožilja, sladkorna bolezen, nekatere vrste raka itd. Po izračunih je s prehrano pomembno 

povezanih kar 41 odstotkov kroničnih nenalezljivih bolezni, pri 38 odstotkih pa igra prehrana 

ključno vlogo pri njihovem nastanku. Ne glede na to pa se lahko posledice nepravilne 

prehrane pokažejo v obliki zdravstvenih problemov, kot so podhranjenost, prekomerna telesna 

teža in debelost ter pomanjkanje posameznih hranilnih snovi. Zaradi teh primanjkljajev je pri 

obolevnosti otrok najpogostejša anemija zaradi pomanjkanja železa, sledijo ji še motnje 
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ščitnice zaradi pomanjkanja joda ter pomanjkanje kalcija, cinka, folne kisline in vitamina D 

(Fajdiga Turk in Gregorič, 2012).  

Projekcije, ki jih je zasnovala Svetovna zdravstvena organizacija za leto 2030, kažejo, da 

bodo kronično nenalezljive bolezni postale vodilni javnozdravstveni problem v vseh državah 

na svetu. Poseben problem že zdaj predstavlja naraščanje debelosti in tovrstnih bolezni v 

mlajših starostnih skupinah. V zadnjih dvajsetih letih se je razširjenost debelosti skoraj 

podvojila in tako postaja ena izmed najpogostejših otroških bolezni. Pri nas so leta 2012 

zabeležili okrog 27 odstotkov prekomerno hranjenih fantov in približno 24 odstotkov 

prekomerno hranjenih deklet v starosti od šest do devetnajst let. Zaskrbljujoč je podatek 

Svetovne zdravstvene organizacije, ki pravi, da so v evropskih državah zaradi debelosti med 

bolj ogroženimi prav sedemletniki iz Slovenije (Đukić, 2015). 

Ključni problemi pri prehranjevanju slovenskih otrok in mladostnikov: 

 »otroci in mladostniki se neredno in nezdravo prehranjujejo: izpuščajo zajtrk, imajo 

premalo obrokov, predvsem dekleta izpuščajo zajtrk in večerjo, uživajo premalo 

zelenjave in sadja, premalo mleka in mesa, preveč sladic in sladkih brezalkoholnih 

pijač;  

 zaradi nezdravega prehranjevanja in prenizke stopnje telesne dejavnosti za zdravje 

narašča delež čezmerno prehranjenih otrok in mladostnikov; 

 hkrati narašča tudi delež podhranjenih ter otrok in mladostnikov z motnjami 

hranjenja; pojav je pogostejši pri dekletih;  

 velik delež mladih ima slabo telesno samopodobo in uporablja različne diete« 

(Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, str. 13). 

Zdrava oziroma uravnotežena prehrana pa ni pomembna zgolj z vidika optimalnega zdravja, 

razvoja in rasti otroka, temveč pripomore tudi k samozadovoljstvu in uspešnosti posameznika 

v kasnejšem življenjskem obdobju. 
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7 EMPIRIČNI DEL 

7.1 Opredelitev raziskovalnega problema in ciljev 

Neustrezna prehrana in neredna telesna dejavnost sta v zadnjih letih povezani z velikim 

povečanjem umrljivosti v Evropi in svetu zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni. Podatki 

vzbujajo med javnozdravstvenimi strokovnjaki vse večjo skrb tudi v Sloveniji, kronično 

nenalezljive bolezni namreč pri nas predstavljajo glavni vzrok obolevnosti in umrljivosti, saj 

je več kot 70 odstotkov smrti posledica teh bolezni. Prav tako sta se povečali obolevnost in 

umrljivost za rakom, ki ga povezujejo z negativnimi vplivi nezdrave prehrane, pa tudi druge 

civilizacijske bolezni sodobnega časa, ki nastanejo kot posledica nezdravega življenjskega 

sloga. Poseben problem predstavlja tudi naraščanje debelosti in kroničnih nenalezljivih 

bolezni pri mlajših starostnih skupinah. Otroci in mladostniki se zaradi slabih prehranjevalnih 

navad, nezadostne telesne aktivnosti in težav pri uravnavanju telesne teže že srečujejo z 

boleznimi gibal (Ministrstvo za zdravje 2005 in Gabrijelčič Blenkuš 2013).  

 

V zadnjih tridesetih letih se je delež čezmerno hranjenih in debelih otrok ter mladostnikov 

podvojil. S tem je povezana tudi porast števila sladkornih bolnikov. Problematika je zelo 

pereča, saj se npr. sladkorna bolezen tipa 2, ki je bila še nedavno značilna predvsem za 

starejše prebivalstvo, danes pojavlja vedno bolj zgodaj, tudi že pri otrocih s povečano telesno 

maso, pri katerih se hkrati ugotavljajo tudi povišan krvni tlak in holesterol v krvi ter 

zamaščenost jeter. Raziskave kažejo, da ima v Sloveniji kar 7,3 odstotka prebivalcev 

sladkorno bolezen, napovedi pa predvidevajo, da se bo ob neustreznem ukrepanju število 

višalo za 3 odstotke vsako leto. To bo v prihodnje pomenilo večanje bremena kroničnih 

nenalezljivih bolezni in zmanjšanje delovne zmožnosti pri že aktivnem prebivalstvu 

(Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2015). 

 

Različne raziskave v Sloveniji tudi kažejo, da je način prehranjevanja slovenskega 

prebivalstva nezdrav in da sta število dnevnih obrokov ter ritem prehranjevanja neustrezna. 

Energijska vrednost povprečnega obroka je previsoka in zaužitih je preveč maščob, ki 

pomembno vplivajo na pojavnost bolezni srca in ožilja ter raka na debelem črevesu 

(Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2005). 
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Nezdravo prehranjevanje in s tem prekomerna telesna teža pa nista samo medicinski problem, 

temveč imata tudi družbene posledice. Posamezniki, ki so podvrženi debelosti, čutijo tako 

telesne (porast obolevnosti in umrljivosti za kronično nenalezljivimi boleznimi) kot socialne 

posledice (raziskave kažejo, da imajo manjše možnosti pri iskanju zaposlitve, daljše 

odsotnosti z dela in višje stroške zdravljenja), zmanjša se jim tudi kakovost življenja. Bolezni 

prizadenejo posameznika, vendar posledično zadevajo vso družbo in na družbeni ravni porast 

bolezni pomeni tudi povečano stroškovno obremenitev zdravstvenega sistema (Gabrijelčič 

Blenkuš, 2013). 

 

Zaradi zgoraj predstavljenih dejstev in vse večjega družbenega problema prekomerne telesne 

teže pri otrocih ter s tem pogojenih bolezni v kasnejšem obdobju se v zadnjih letih daje vedno 

večji poudarek zdravi prehrani. Spremembe v prehrani se dogajajo tudi v jedilnikih vzgojno-

izobraževalnih ustanov, kjer se trudijo vključevati čim bolj zdrava in lokalno pridelana živila. 

V obdobju, ko otrok odrašča, je namreč zelo pomembno, da uživa čim bolj zdravo in 

uravnoteženo hrano, saj je izrednega pomena za njegov razvoj.  

 

Otrokom je treba nuditi zdravo in kakovostno hrano. »Otroci naj bi imeli najboljši možen 

začetek v življenju. Zdrava hrana v obdobju rasti in razvoja vseh funkcij (gibalne, miselne, 

socialne, razmnoževalne …) naj bi jim omogočila razmišljanje, pridobivanje izkušenj, učenje, 

igro … To so bila vodila za zakonodajne spremembe in ostale dejavnosti, ki podpirajo 

uvajanje zdravih in ekoloških živil v prehrano vrtcev in šol« (Slabe in Dolenc 2011, str. 6). 

Z vidika varovanja zdravja je uravnotežena prehrana za otroke in mladostnike zelo 

pomembna, saj so v tem obdobju energijske in hranilne potrebe še posebej velike. Zdrave 

prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in 

način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju ter s tem na zdravje v odrasli 

dobi (Hlastan Ribič et al., 2008). 

Cilj raziskave je raziskati področje prehrane v vrtcih, poudarek pa je na lokalno pridelani 

hrani. Namen raziskave je prispevati k razumevanju pojma »lokalno« in ugotoviti, ali v vrtcih 

uporabljajo lokalno pridelano hrano. Moje zanimanje bo usmerjeno tudi v to, s kakšnimi 

problemi se soočajo pri nabavi tovrstne hrane, in seveda, ali je v Sloveniji dovolj lokalnih 

pridelovalcev, ki bi priskrbeli njeno zadostno količino. Glede na to, da mlajši otroci oziroma 

otroci v fazi odraščanja potrebujejo kakovostno in zdravo hrano, me bo zanimalo, ali imajo 

sploh možnost za tako hrano ter kakšen je njihov in starševski odziv. Dejstvo je, da imajo 
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nekateri zdravo prehrano za manj okusno, zato lahko pride do raznih problemov s strani 

staršev in otrok pri uživanju takšne vrste hrane. 

7.2   Raziskovalna vprašanja  

V diplomski nalogi bom s pomočjo intervjujev, ki sem jih izvedla v vrtcih, in pogovorov s 

starši otrok poskušala dobiti odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja: 

1. Ali se v vrtcih odločajo za nabavo lokalno pridelane hrane in zakaj? 

2. Ali je v Sloveniji na voljo dovolj lokalnih pridelovalcev? 

3. Kakšen pogled imajo starši na zdravo oziroma lokalno pridelano hrano in kakšno 

hrano uživajo doma? 

 

7.3   Opis vzorca  

Na probleme manjšega obsega oziroma na posameznike se osredotoča kvalitativno 

raziskovanje. Glede na to, da diplomska naloga temelji na prehrani predšolskih otrok, in sicer 

na lokalno pridelani hrani, je bil vzorec udeležencev – intervjuvancev namenski in je zajemal 

šest sogovornikov – štiri osebe, ki so zaposlene v vrtcu in skrbijo za prehrano otrok, ter dva 

starša, ki imata otroka v vrtcu. Za potrebe raziskave sem se pogovarjala z dvema 

organizatorkama prehrane in dvema vodjama kuhinje. Organizatorka prehrane skrbi za to, da 

je prehrana v vrtcu zdrava, uravnotežena in varna. Vodja kuhinje hrano nabavlja, sodeluje z 

dobavitelji in pridelovalci ter skrbi, da je prehrana dnevno sveže pripravljena. Skupaj sestavita 

čim bolj zdrav in otrokom primeren jedilnik.  

 

Vsi vrtci, ki so bili vključeni v raziskavo, so na območju južne Primorske. Prvi vrtec je javni 

vzgojno-izobraževalni zavod, ki je bil ustanovljen s strani štirih občin in svojo dejavnost 

izvaja v dvanajstih enotah. V vseh enotah je skupaj približno 1000 otrok, za katere skrbi 

skoraj 250 zaposlenih. Drugi vrtec, v katerem sem opravila intervjuje, zajema osem enot. 

Zaposlenih je približno 130 oseb, ki skrbijo za vzgojo, izobraževanje, prehrano, čistočo in 

vzdrževanje ter upravljanje. V osmih enotah je skupaj približno 800 otrok. Tretji vrtec je 

zasebni, spada pa med javno veljavne programe vzgoje in izobraževanja. V program je 

vključenih približno 40 otrok. V četrtem vrtcu, kjer sem opravila intervju, je približno 300 

otrok v eni sami enoti. 
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7.4   Tehnika zbiranja podatkov – kvalitativna metodologija  

Podatke za diplomsko nalogo sem zbirala s pomočjo kvalitativne metodologije.  

Za kvalitativno metodologijo oziroma raziskavo je značilno, da osnovno izkustveno gradivo 

sestavljajo besedni spisi ali pripovedi, pri katerih so vrednosti spremenljivk navedene z 

besedami, torej je gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe 

merskih postopkov ter brez operacij nad števili. Kvalitativno raziskovanje temelji na 

komunikaciji med raziskovalci in osebami, ki jih raziskovalec raziskuje (Mesec, 1998). 

Za instrument merjenja sem izbrala polstrukturiran intervju, predvsem zaradi tega, ker ima 

vnaprej določena vprašanja, ampak v tej meri, da lahko po potrebi, med samim potekom 

intervjuja, še kakšno podvprašanje dodamo. Na ta način je pogovor bolj odprtega tipa.  

Polstrukturiran intervju se uporablja, kadar želimo zbrati tudi nekatere dodatne informacije in 

priti do dodatnih spoznanj, pri čemer je stopnja obvladljivosti tovrstnega intervjuja zadostna. 

Večina vprašanj je vnaprej določena, kljub temu pa je pri vsakem vprašanju prostor za 

podrobnejši odgovor oziroma misel (Wilkinson in Birmingham, 2003). 

Intervjuji so potekali različno dolgo, od 15 do 30 minut. Vse sogovornice so želele ohraniti 

anonimnost, zato v analizi niso uporabljena njihova imena. 

Pri pripravi vprašanj je bila v oporo celotna teoretična podlaga, ki sem jo pridobila iz člankov 

in knjig.  

 

 

7.4.1    Izvedba intervjujev  

Zbiranje podatkov je potekalo maja, nekaj tudi junija. Vsaki izmed sogovornic sem 

predhodno po elektronski pošti poslala kontaktno pismo, ki je priloženo v prilogah, in okvirna 

vprašanja intervjuja, nato pa smo se zmenili za termin izvedbe pogovora oziroma intervjuja.  

Intervjuje sem izvedla na delovnem mestu intervjuvank in na domu staršev.  
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7.4.2    Analiza podatkov  

Kvalitativna analiza podatkov je postopek, ki zajema analizo pridobljenega gradiva. Zapise 

najprej razčlenimo in določimo enote kodiranja, enotam nato pripišemo izraze za pojme, ki 

jim po naši sodbi ustrezajo, potem pa te pojme združimo v kategorije (Mesec, 1998). 

Gradivo, ki sem ga pridobila s pomočjo intervjujev, sem čitljivo prepisala v tabelo, nato sem 

določenim povedim oziroma posameznim delom določila pojme. Med samo analizo 

intervjujev so se ti pojmi nadalje oblikovali v kategorije. 

Razčlenjevanje štirih intervjujev iz vrtca in dveh intervjujev staršev je oblikovalo sedem 

skupnih oziroma istih kategorij. V naslednjem poglavju bom predstavila vsako skupno 

kategorijo posebej, nato pa bom ostale kategorije združila v dva sklopa, in sicer v Nakup 

lokalno pridelane hrane v vrtcih ter Pogled staršev na lokalno pridelano hrano. 

Skupne kategorije: 

 Pomen besede »lokalno«, 

 Prednosti lokalne hrane, 

 Zavajanje potrošnikov – staršev,  

 Prehranske navade otrok, 

 Vpliv staršev na prehrano, 

 Zadostno število lokalnih pridelovalcev in 

 Prevladujoča vrsta lokalno pridelane hrane. 

 

8 UGOTOVITVE 

8.1 Pomen besede »lokalno« 

Najprej me je zanimalo, kaj intervjuvanke – organizatorki prehrane, vodji kuhinje in starša – 

razumejo pod pojmom »lokalno«. Vse štiri sogovornice iz vzgojno-izobraževalnega zavoda in 

prav tako oba starša so bili enotnega mnenja, da je to nekaj domačega, iz območja, kjer 

živimo, oziroma iz Slovenije.  



32 

 

Organizatorka prehrane 1 pravi: »Zame beseda lokalno pomeni, da je iz tistega območja, kjer 

živimo, ne iz drugih dežel. Da je domače in da od spravila živil pa do porabe ne mine več kot 

12 ur.« Vodja kuhinje 1 pa je mnenja, da lahko pod besedo lokalno razumemo tudi lokalno 

področje npr. Primorsko. Starš 1 je o pomenu besede povedal: »Lokalno pomeni iz domačega 

okolja, tam, kjer živimo … pač, da je iz tega okolja v bližini. Da ni od daleč, da ni uvoženo iz 

drugih držav, mislim iz oddaljenih krajev«. Podobnega mnenja je tudi Starš 2, ki meni, da je 

to nekaj domačega, pridelanega od domačih kmetov, in sicer v naši okolici. 

 

Podobno kot intervjuvanke je tudi Center za zdravje in razvoj opredelil lokalno hrano kot tisto 

hrano, ki je sveže pridelana v lokalnem okolju oziroma v naši bližini – na območju do 

60 kilometrov (Kratke prehranske verige).  

V Zakonu o kmetijstvu pa je lokalnost oziroma lokalni trg opredeljen kot celotno območje 

Republike Slovenije (Zakon o kmetijstvu, 2015). 

 

8.2 Prednosti lokalne hrane 

V nadaljevanju me je zanimalo mnenje o prednostih, ki jih ima lokalno pridelana hrana, in 

kakšen pomen ima zdrava prehrana za otroke.  

Dejstvo je, da zdrava, doma pridelana hrana vsekakor ima velik pomen pri zdravju vsakogar 

izmed nas. Največji pomen pa daje predvsem otrokom in mladostnikom v dobi odraščanja. 

Lokalno pridelana hrana je za otroke pomembna zato, ker »je doma pridelana hrana veliko 

boljša kot uvožena, ki vsebuje dosti raznih dodatkov. Ima pa tudi doma pridelana hrana višjo 

biološko vrednost … je polnejšega okusa.« Takega mnenja je Organizatorka prehrane 1. Tudi 

Organizatorka prehrane 2 in Vodja kuhinje 1 sta podobnega mnenja, saj pravita, da je zdrava 

hrana zelo pomembna za vse, še posebej za otroke v fazi odraščanja in razvijanja. Da ima 

doma pridelana hrana velik pomen za otroke, meni tudi Vodja kuhinje 2, ki pravi, da bi morali 

otroci jesti hrano prve kakovosti. 

Starša o prednostih lokalne hrane razmišljata predvsem z vidika, da so taki pridelki obrani 

zadnji trenutek in morajo narediti bistveno krajšo pot od pridelovalca do potrošnika. Starš 1 

pove: »[K]er je lahko do zadnjega trenutka na njivi, ni obrano prej in ima zato v sebi več 

hranilnih snovi«. Starš 2 pa meni, da je lokalno pridelana hrana vsekakor pomembna za naše 

zdravje, saj je bolj zdrava in je oziroma naj bi bila brez raznih dodatkov. 
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Tudi Ministrstvo za zdravje opredeli prednosti lokalno pridelane hrane podobno kot 

sogovornice, in sicer: lokalno pridelana hrana ima višjo biološko vrednost, predvsem zaradi 

krajše poti od pridelovalca do potrošnika, in s tem tudi višjo hranilno vrednost. Prav tako 

vsebuje taka hrana manj pesticidov, pridelki pa so sveži in boljšega okusa (Ministrstvo za 

zdravje). 

 

8.3 Zavajanje potrošnikov – staršev  

Med analizo intervjujev se je v obeh primerih, vrtec/starši, oblikovala tudi kategorija 

zavajanje potrošnikov – staršev. Organizatorka prehrane 1 je med pogovorom omenila, da je 

težko nabaviti in nuditi res lokalno pridelano hrano, »res domačo hrano, ne samo tako 

napisano«, ker je veliko zavajanja o izvoru hrane. Prav na to je nanesel tudi intervju z Vodjo 

kuhinje 2, ki pravi, da veliko vrtcev samo napiše, da imajo lokalno pridelane izdelke, v resnici 

pa ni ravno tako. Pove, da tudi prenarejajo živila, »na primer dobijo orehe, ne vem, zelo 

poceni, in seveda niso domači, so tam avstrijski, nemški, in potem to odprejo in zapakirajo kot 

da je kao domače … na primer tudi med, ne, med recimo mešajo pol kupljenega pol 

domačega in tako.«  

O problemu zavajanja potrošnikov oziroma o nevednosti glede izvora živil je povedala tudi 

Vodja kuhinje 1. Pove, da imajo v njihovem vrtcu sicer živila od slovenskih dobaviteljev, ne 

poznajo pa izvora živil oziroma od kod jih dobijo. Meni, da imajo tudi slovenski proizvajalci 

večinoma uvoz, npr. meso iz tujine, saj sicer živila ne bi bila tako poceni. Na koncu pove še 

primer, s katerim so se soočili letos, in sicer v okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. 

»[N]a primer mleko za Tradicionalni slovenski zajtrk sploh ni kmetovo … nam ga je 

pripeljala ista mlekarna, kot nam ga vozi vsak dan. Prvič, ko je bilo to, ta tradicionalni zajtrk, 

je prišlo prav od kmeta … mleko ne, prav … smo mogli obdržat posode in smo jim dali in res 

je bilo.« 

Tudi starša dvomita o izvoru živil. Med analizo pogovorov se je pokazala nezaupljivost v 

pridelavo hrane. Eden od staršev meni, da se danes veliko samo govori o zdravi, naravni 

pridelavi, v resnici pa nikoli ne veš, kaj vse je hrani dodano. 
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8.4 Prehranske navade otrok in vpliv staršev na prehrano 

V proces vključevanja lokalno pridelane hrane v vrtce je vključenih tudi nekaj slabosti. Sem 

spadajo prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo doma.  

Branka Đukić iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje jasno pove, da imajo pri oblikovanju 

navad in vzgoje v obdobju odraščanja odločilno vlogo odrasli, predvsem starši. Otroci 

prinesejo slabe prehranjevalne navade od doma, kar posledično privede do zavračanja zdrave 

hrane. Avtorica prav tako pravi, da ne moremo pričakovati, da bo otrok v fazi odraščanja 

posegel po zdravi hrani, pač pa bo izbiral hrano na podlagi videza, dobrega okusa in 

reklamnih vplivov (Đukić, 2015). 

Dejstvo je, da otroci raje jedo hrano, ki je bolj privlačna očem, se pravi, je lepšega videza in 

bolj popolna. 

To se je pokazalo tudi v pogovoru z intervjuvankami. Vodja kuhinje 2 pravi, da otroci nočejo 

vsega jesti in da gre precej hrane v smeti. Podobnega mnenja je tudi Vodja kuhinje 1, ki pove, 

da se trudijo dati otrokom čim več zelenjave in zdrave hrane, ampak »čim jim damo kaj 

takega … gre vse v smeti.« Pravi, da je problem pri zdravem prehranjevanju predvsem 

izbirčnost otrok in slabe prehranske navade doma. Tudi Organizatorka prehrane 2 izpostavi, 

da imajo probleme pri uživanju zdrave hrane, saj največ težav predstavljajo slabe navade 

otrok.  

Tudi eden od staršev je izpostavil slabe prehranske navade otrok. Starš 2 pove: »[S]lišim, da 

je kar veliko otrok, ki zavrača hrano oziroma jo noče jesti, in potem seveda vrtec ne bo 

nabavljal take hrane, če gre skoraj vse v smeti«. Nadaljuje, da je problem v izbirčnosti otrok 

in zavračanju zdrave hrane. Prav tako meni, da te navade prinesejo otroci od doma.  

Tukaj je pomembno poudariti še vpliv staršev na prehrano v vrtcih, saj povzročajo veliko 

težav. Vodja kuhinje 1 je povedala, da se veliko staršev pritožuje glede hrane, ampak ne v 

pravi smeri, temveč skušajo vplivati na izbiro živil in izbrati samo tista živila, ki jih njihov 

otrok rad je, ne pa tudi zdrava. Nekateri menijo, da npr. jota ni primerna za otroke. »[Č]e se ti 

mati začudi, kako bo otrok jedel joto, ker še v življenju je ni jedel … ne, da kaj si mislimo. Vse 

bi moglo biti spasirano, tako … 'čokolino'. Če je celo življenje na 'čokolinotu', ne more kar 

naenkrat jesti joto, ne, ki se lahko zaduši, ne … od zelja. Zdaj sem to malo grdo povedala, 

ampak samo zato, da boš lažje razumela, kako stojijo te stvari.« Iz tega lahko razberemo, da 
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so starši krivci za otrokovo zavračanje zdravih in lokalno pridelanih živil. Če starši ne bi 

povzročali takih problemov glede hrane, bi mogoče tudi otroci bolje sprejemali lokalno 

pridelana živila. O tem je povedal tudi Starš 2: »[Z]meraj več je staršev, ki dela probleme in 

se vtika v te stvari, ti povem, da v naši skupini jih je kar nekaj, ki jim dosti stvari ne gre v 

nos … oni bi imeli ne vem kaj … njihov otrok tega ne je, pa tega, ne vem, no«.  

O tem govorijo tudi strokovnjaki na področju prehrane otrok. Vzgojno-izobraževalni zavodi 

se pri sestavljanju dnevnega jedilnika soočajo z raznimi problemi, otroci imajo namreč slabe 

prehranjevalne navade že izoblikovane, težave pa se pojavijo tudi s strani staršev, saj kot 

plačniki vrtčevskega programa skušajo vplivati ali pa celo vplivajo na odločanje o vrsti 

ponujene hrane (Đukić, 2015). 

8.5 Zadostno število lokalnih pridelovalcev 

Ena izmed oblikovanih kategorij je podala tudi odgovore na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje – ali imamo v Sloveniji na voljo dovolj lokalnih pridelovalcev.  

Vse udeleženke v raziskavi so se strinjale, da pri nas vsekakor ni dovolj lokalnih 

pridelovalcev. Strinjajo se tudi v tem, da je veliko pridelovalcev, ki se ukvarjajo z drugimi 

dejavnostmi oziroma večina kar s pridelavo vin. Vodja kuhinje 1 je na vprašanje, ali je dovolj 

lokalnih pridelovalcev, ki so na voljo, odgovorila: »Ne, če bi jaz to hrano dnevno naročala, 

ne, ker gre tukaj za veliko količino, je ni zadosti. Sigurno je ni. Mi smo tudi pozvali kmete, ko 

smo delali javni razpis, prav na kmetijsko zadrugo smo vprašali, da naj jih pozovejo, in se ni 

nobeden javil. Večinoma, ko imajo tukaj prijavljeno, da bojo pridelovali tudi to hrano, imajo 

za to odprto dejavnost, ker tako morejo imet, ma večinoma se ukvarjajo s pridelavo vin.« 

Problem je tudi v tem, da je veliko dejavnosti zelenjave registriranih zgolj iz formalnosti, ne 

pa zato, ker bi jo tudi res pridelovali. Težavo predstavlja tudi nezanimanje lokalnih 

pridelovalcev. Vodja kuhinje 1 poudari še, da gre v vrtcih za ogromno količino hrane, saj je 

skupno v vseh enotah približno tisoč otrok. Tako se je za dobavo solate pogovarjala z gospo, 

ki ima doma kmetijo. Če bi želeli zagotoviti solato za vse otroke, bi jo morali naročiti 

približno petnajst kilogramov, kar pomeni, da »če jaz enkrat naročim, jo bo lih celo njivo 

pobrala. In za tistih petnajst kilogramov … mi je rekla, prav ta gospa … jaz ne bom se mučila 

zaradi enkrat, ne, ko se to kao ne splača.« To pomeni, da je problem predvsem v veliki 

količini, ker pa lokalnih pridelovalcev ni dovolj, ne morejo zagotoviti zadostno količino 

hrane. Tudi Organizatorka prehrane 1 je istega mnenja: »Ne, to pa sigurno ne. Glede na to, da 
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govorimo o ogromni količini hrane, ki jo naš vrtec potrebuje, saj pokrivamo osem enot … je 

teh pridelovalcev krepko premalo. Mislim … veliko se jih ukvarja z drugimi dejavnostmi kot 

pa s pridelavo hrane. Na žalost.«  

Vodja kuhinje 2 pa je tukaj izpostavila še problem neregistriranih dejavnosti. Pove, da to 

predstavlja velik problem, ker se danes ne sme več kar odkupiti od kmeta kot včasih. 

 

Prav vse udeleženke iz vrtcev so poudarile, da je v Sloveniji premalo lokalnih pridelovalcev 

na voljo in da tudi ti pridelovalci ne morejo zagotoviti zadostno količino hrane, saj gre v tem 

primeru za ogromno število otrok.  

 

To kažejo tudi podatki o stanju pridelovalcev pri nas, saj je bila v zadnjih petih letih 

samooskrba z zelenjavo manj kot 40-odstotna, z žiti pa manj kot 60-odstotna. Samooskrba je 

z osnovnimi kmetijskimi pridelki precej različna, saj je za rastlinske pridelke nižja, za 

živinorejske pa višja. Dejstvo je, da je lokalnih pridelovalcev glede na potrošnike krepko 

premalo. Pri nas domača oskrba še vedno ne pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih 

proizvodih (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2015). 

 

8.6 Prevladujoča vrsta lokalno pridelane hrane 

Na vprašanje, katera vrsta tako pridelane hrane prevladuje v njihovem vrtcu, sem dobila 

različne odgovore. Dve sogovornici sta rekli, da sta to sadje in zelenjava, drugi dve pa pravita, 

da prav lokalno pridelane hrane nimajo. Organizatorka prehrane 2 pove, da imajo v njihovem 

vrtcu integrirano hrano, ki ima napis bio. »Nič, razen teh integriranih predelanih jabolk, ki so 

take, kot so v trgovini, samo, da piše gor, da je bio … ni. Bio pa si vsak razlaga po svoje, ne. 

Bio jabolka smo imeli mi doma in so bila tako velika (pokaže, da so bila zelo majhna) in vsa 

piškava. In če jih daš tukaj otrokom … kdo bi jih niti pogledal. Še tista velika jih moreš olupit 

in zrezat na koščke in še srčka ven izdolbit.« To nam pove, da ni problem samo v dobavi 

lokalno pridelane hrane, ampak tudi v navadah otrok, ki smo jih predstavili že v zgornjem 

delu, v poglavju Prehranske navade otrok in vpliv staršev na prehrano. 

Raziskava kaže, da v vrtcih prevladuje večinoma lokalno pridelana zelenjava, v domačem 

gospodinjstvu pa se je pokazalo, da od lokalnih pridelovalcev kupujejo največ mlečne izdelke. 

Druge pridelke, kot je na primer zelenjava, pridelajo večinoma sami doma. 
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8.7 Nakup lokalno pridelane hrane v vrtcih 

Kategorija Nakup lokalno pridelane hrane nam poda odgovore na prvo raziskovalno 

vprašanje – ali se v vrtcih odločajo za nabavo lokalno pridelane hrane. 

Sogovornice so na vprašanje, ali v njihovem vrtcu kupujejo lokalno pridelano hrano, 

odgovorile različno. V dveh vrtcih sploh ne kupujejo lokalne hrane, v dveh pa v zelo majhnih 

količinah. Organizatorka prehrane 2 pravi, da sploh nimajo možnosti za nakup tovrstnih živil, 

enakega mnenja je tudi Vodja kuhinje 1, ki pove, da z nakupom lokalnih živil nimajo dobrih 

izkušenj. »Jo ne kupujemo, ker jo nimamo možnosti. Mislim, možnost 5 odstotkov te lokalno 

pridelane hrane imamo, ker je zakon, ne, in jo moremo imet v razpisu, nam pa ne 

zagotavljajo, pač ti, ko so tukaj bili v razpisu, bi nam mogli zagotavljat, samo nam ne.« Vodja 

kuhinje 2 prav tako pove, da imajo težave pri nabavi, saj gre tukaj za velike količine hrane.  

Največji problem pri nabavi lokalno pridelane hrane predstavljata majhno število lokalnih 

pridelovalcev in njihovo nezanimanje. Organizatorka prehrane 2 pravi, da imajo z nabavo 

lokalnih pridelkov slabe izkušnje. Pove primer: »[S]em klicala dva kmeta. Najprej sem 

porabila pol ure, da sem jim razložila, za kaj se gre, mislim kmeta, pač imajo doma 

sadovnjak, ne. Tiste, ki so nam rekli, katere naj kličemo, ne, sem jih klicala, sem razlagala pol 

ure in pol sem povedala, da kaj rabimo, da rabimo sto kilogramov jabolk, in je rekel, da on za 

sto kilogramov jabolk ne bo hodil sem. Tako veš.«  

Raziskava oziroma intervjuji so pokazali, da je v Sloveniji nakup lokalno pridelane hrane 

velik problem. V vrtcih se soočajo z različnimi težavami. Največji problem je dobiti lokalne 

pridelovalce, saj jih je po mnenju sogovornikov in drugih strokovnjakov premalo. Tudi tisti, 

ki bi morali zagotavljati lokalno pridelano hrano, je ne.  

Slabe in Dolenc (2011) govorita prav o tem, in sicer o težavah, na katere naletijo vzgojno-

izobraževalni zavodi pri uvajanju lokalne hrane. Pri nas sta nezadostna ponudba ekološko 

pridelanih živil slovenskega porekla in nezanimanje ekoloških kmetovalcev za oddajo ponudb 

še vedno problem. 

Težava je tudi v tem, da veliko takih pridelovalcev nima registriranih oziroma prijavljenih 

dejavnosti. Vodja kuhinje 1 mi je povedala primer, ko dobavitelj ni imel prijavljene obrti: 
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»[S]em klicala enega za naš vrtec, ki je bil kao lokalni, da bi on pripeljal jabolka, in smo se 

končno zmenili z njim, ja, da bo pripeljal … in kaj račun? Ja, da nima registrirane firme (se 

zasmeje). Ja, kako, da plačamo?« To nam pokaže, da je danes v javnih ustanovah težko dobiti 

lokalne pridelke, saj pridelovalci velikokrat ne ustrezajo predpisanim zahtevam in imajo 

težave s papirji. Vodja kuhinje 2 pravi, da je bila nabava včasih lažja, »enkrat je bilo tako, ne, 

ni bilo problema, je kmet kar prinesel, zdaj je vse strogo, vse pregledajo in tako, ne … enkrat 

pa so ubili, dam primer, eno kravo in kaj misliš, da je šla tam na ne vem kaj, ne, to je prišlo in 

gotovo … zdaj pa morajo biti vsi papirji, kje kaj kako zakaj je bilo … vse levo desno in 

kmetom se ne da s temi papirji ukvarjat … V kuhinji je bilo enkrat tako, je prišel kmet, ne 

vem, je na primer prinesel, ne vem, 50 kilogramov blitve, pač ti si jo vzel, si mu jo plačal in 

konec, ne.« Tudi Vodja kuhinje 1 pove, da pri nabavi lokalno pridelane hrane predstavljajo 

današnja zakonodaja in zapleteni postopki odkupa velik problem: »[V]časih, ko sem začela 

delati v vrtcu, recimo je prišel kmet in smo kar odkupili od njega, ne … solato, je prišel, vam 

lahko jutri pripeljem solato in si rekel, ja, pripelji mi … ne vem, deset kilogramov ali pa 

toliko, kot jih imaš, ne. Ne vem, jabolk so pripeljali, hruške, slive, kadar so bile … Ma zdaj ti 

tega nobeden ne dela več. Niti prvič niti ne smemo, ma tudi ga ni, ne, ljudje se s tem nočejo 

več ukvarjat.« 

Na vprašanje, kje nabavljajo lokalno pridelano hrano in na kakšen način, sta Organizatorka 

prehrane 2 in Vodja kuhinje 1 odgovorili podobno. Organizatorka prehrane 2 pravi, da v 

njihovem vrtcu nimajo lokalne hrane, prav tako pove Vodja kuhinje 1: »Prav lokalno nimamo 

nič, mi tukaj pokrivamo dvanajst enot, tukaj govorimo o velikem številu otrok in smo vsi 

isti … imamo vsi iste pogoje.« Iz tega je razvidno, da gre v vrtcih za ogromne količine hrane, 

ki jim lokalni pridelovalci niso kos. 

Vodja kuhinje 2 pa pri tem vprašanju pove, da lokalno pridelano hrano nabavljajo pri lokalnih 

podjetjih. Mleko in mlečne izdelke imajo od Kmetije Žgajnar iz Postojne, zelenjavo iz 

Agrarie Koper – kmetijske zadruge, ki dobavlja pri kmetih, nekaj zelenjave in sadja naročajo 

tudi v podjetju Pitus v Mariboru, meso pa pri Prunku v Lokvi. Nadalje mi pove, da to poteka z 

javnimi razpisi, ni pa nujno, da je ta hrana lokalna, »to so javni razpisi na leto in to se prijavi, 

ne, recimo je pet javnih razpisov in tisti, ki je najcenejši, ne pač … samo to ni nujno, da je 

lokalna hrana, mislim od kmetov, redkokdaj je od kmetov, ker to je zdaj vse tako strogo, ne.«  

Pri nabavi hrane igra veliko vlogo tudi cena živil. Odločajo se na podlagi cene, ne pa tudi 

kakovosti. Vodja kuhinje 2 pove, da tudi če bi imeli možnost kupovati vse lokalno pridelano, 
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bi bili stroški previsoki. »Mi dobimo toliko denarja od države in s tem moramo razpolagati, 

domača hrana je skoraj še enkrat dražja.« 

Tudi v Priporočilih za javno naročanje živil govorijo o problemu naročanja živil, in sicer o 

ceni. Pokazalo se je, da vzgojno-izobraževalni zavodi naročajo hrano, ki je cenovno bolj 

ugodna ter zaradi tega velikokrat tudi sporna glede kakovosti njene pridelave in predelave ter 

dolge poti od njive do krožnika (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Ministrstvo za finance, 

2013). 

 

Glede na to, da se pri nabavi hrane odločajo na podlagi cene, je ena izmed pomembnih 

ugotovitev moje diplomske naloge ta, da je v večini vrtcev hrana v celoti uvožena oziroma 

industrijska, ker je bolj ugodna.  

Intervjuvanka pravi, da imajo slovenske dobavitelje, ampak izvor hrane ni znan. Vodja 

kuhinje 1 pove, »[m]eso … od Prunka. Jo ni stvari, ki bi bila … tudi ta Prunk ima večinoma 

uvoz, ima meso iz tujine, nima slovensko poreklo, ker če ne, ne bi bilo tako poceni.« Poudari 

še, da se trudijo dati otrokom čim bolj zdrav obrok, ampak težko je tudi zaradi izbirčnosti 

otrok, saj gre veliko hrane v smeti.  

Eden izmed problemov pri nakupu lokalno pridelane hrane je tudi njena dostava. 

Organizatorka prehrane 2 pravi, da imajo s tem velike probleme, saj še sami pridelovalci ne 

vedo, kako bi hrano pripeljali. Organizatorka prehrane 1 pove, da z dostavo zaenkrat nimajo 

večjih problemov in da imajo do sedaj pozitivne izkušnje s hitro dostavo, »[d]anes naročimo, 

naslednji dan zjutraj je dostava v kuhinjo.«  

Vodja kuhinje 2 tudi pravi, da imajo z dobavo hrane pozitivne izkušnje, čeprav imajo malo 

lokalnih pridelkov. »[G]rozdje se tukaj na obali da vedno dobit, ni nobenega problema, se 

dogovorimo, koliko, in nam pripeljejo … ali pa tudi bučke, ne, nam pripeljejo takoj drugi 

dan.« 

 

8.8 Pogled staršev na lokalno pridelano hrano 

V okviru raziskave sem intervjuvala tudi starša, čigar otroci obiskujejo vrtec. Zanimalo me je, 

kako starši gledajo na lokalno pridelano hrano, ali so seznanjeni s prehrano v vrtcu in kakšne 

prehranjevalne navade imajo doma. 
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Na vprašanje, kakšen pomen ima zdrava, doma pridelana hrana za otroke, sta starša 

odgovorila podobno. Oba sta mnenja, da ima lokalno pridelana hrana večjo vsebnost 

vitaminov in mineralov ter preprečuje nastanek nekaterih bolezni. Starš 1 je odgovoril: »Zelo 

velik pomen ima, ker ima več vitaminov in mineralov, pač velik vpliv ima na zdrav razvoj 

otroka in prepreči tudi dosti bolezni, ker je polno hranil in vitaminov.« Starš 2 pa je povedal 

še, da zdrava prehrana prispeva tudi k boljši odpornosti otroka. 

O pomenu zdrave hrane so si enotni tudi različni strokovnjaki na področju prehrane otrok. 

Pokorn (2005) pravi, da daje mešana prehrana z dovolj sadja in zelenjave organizmu zadostno 

količino zaščitnih snovi za preventivo pred kroničnimi boleznimi. Ferjančič in drugi (1999) 

tudi menijo, da pravilna prehrana zagotavlja kritje vseh otrokovih potreb in preprečuje pojav 

bolezni, ki so posledica pomanjkanja določenih snovi v telesu. 

Da ima zdrava prehrana v dobi odraščanja velik pomen, saj vsebuje hranilne snovi, ki 

omogočijo otroku optimalno rast in razvoj, menita tudi strokovnjaka iz Inštituta za varovanje 

zdravja Republike Slovenije (Fajdiga Turk in Gregorič, 2012). 

Nadalje me je zanimalo, ali starši vedo, kakšno prehrano uživajo njihovi otroci v vrtcu. 

Presenetila me je nevednost o izvoru hrane pri obeh intervjuvankah. Starš 1 je povedal: 

»Jedilniki so objavljeni na spletni strani, ne vemo pa izvora hrane, od kod pride.« Podobno je 

odgovoril tudi Starš 2: »Ja, za jedilnik vem, kakšen je … od kje hrana prihaja, pa v bistvu ne. 

Mislim, vem, da je zdaj vse bolj poudarka na zdravi hrani, dosti se piše o tem tudi na spletni 

strani vrtca, samo ne vem, če je res tako. Ne vem, če bi nam tudi sploh povedali, kje 

nabavljajo živila, imam občutek, da se zdaj zadnje čase vse preveč napihuje s to zdravo hrano 

in lokalno pridelano, ki pa v resnici sploh ni tako … ne vem, no«. 

Na splošno sta starša zadovoljna s prehrano v vrtcu, saj pravita, da je hrana dokaj raznovrstna. 

Na vprašanje, ali bi si želeli, da bi bilo več lokalno pridelane hrane, in zakaj, je Starš 1 

odgovoril: »Seveda bi si želela … zakaj… zato, kot sem že prej rekla, domača hrana je dosti 

bolj zdrava in nima toliko vsega dodanega in se ne prevaža toliko kot hrana, ki je pripeljana 

iz drugih držav … od daleč in ki je obrana toliko prej, še nezrela.« 

Starš 1 bi bil pripravljen tudi plačati višjo ceno prehrane, ampak če bi bila res domača od 

lokalnih pridelovalcev in bi bila naravno pridelana. Pravi, da se danes veliko govori o naravno 

pridelani hrani, nikoli pa res ne veš, kaj vse je dodano. Starš 2 o višji ceni prehrane pove: »Že 
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ta prehrana ni najbolj poceni, kakšen evro več bi pa še dali … za svojega otroka želiš 

najboljše, no, vsaj jaz tako mislim.«  

Oba starša menita, da je v vrtcu še vedno preveč industrijske hrane. Starš 2 dvomi tudi v 

kakovost živil, »je vključeno precej sadja in zelenjave, zdaj problem je samo v tem, če je ta 

hrana kakovostna.« Pove tudi, da ne ve točno, od kod pride hrana, ampak misli, da še vedno 

prevladuje industrijska hrana, ker jo je lažje nabaviti, pa tudi cenejša je. 

Pri vprašanju o nakupovalnih navadah in nakupih v nakupovalnih centrih ter na tržnici se 

starši kar razgovorijo. Starš 1 pove: »Na tržnici sigurno ne kupujemo, ker goljufajo, zmeraj 

več je tega, sej je bilo tudi po televiziji. Kar se tiče zelenjave, pa ne kupujemo skoraj nič, ker 

imamo vse doma, na njivi, če ne, pa nam dajo tudi moji starši in tašča. Sir in mlečne izdelke 

največkrat vzamemo pri lokalnem kmetu, ki ga poznamo. Jajca imamo domača, imamo doma 

kokoši. Živali za meso tudi vzredimo sami, tako da zelo malo stvari kupujemo v trgovini. 

Danes je najboljše, da si sam pridelaš hrano, vsaj veš, kaj ješ.« Starš 1 pokaže nezaupanje v 

prodajo na tržnicah in nepoznane pridelovalce. Živila kupuje samo pri tistih, ki jih osebno 

pozna ali mu jih priporoča kdo, ki mu zaupa.  

Starš 2 je o svojih nakupovalnih navadah povedal: »Kar nimamo doma, kupimo večinoma v 

nakupovalnih centrih, imamo pa kar veliko stvari doma … na srečo imamo to možnost 

oziroma smo taka družina že od prej in sedaj po moževi strani je tudi tako, da kar nekaj stvari 

pridelamo doma … je pa res, da živimo na vasi in tukaj skoraj vsi se ukvarjajo oz. pridelajo 

kaj za sebe. Mi imamo na primer piščance, tako da imamo domače piščančje meso, kokoši 

seveda tudi, no, tudi meso imamo vse domače, nič ne kupimo … zelenjavo tudi skoraj vse, 

razen pozimi, če kaj kupim … to je pa tudi to, ne zaupam drugim pridelovalcem … mislim 

tem, ki jih ne poznam.«  

Starš 2 pove še: »[K]upim pa kdaj kaj od sovaščanov oziroma iz tega območja tukaj, kjer 

živimo, ampak samo, če vem, kako pridelajo in na kakšen način. Se mi zdi brezveze, da bi 

kupovala od kmetov, ki je še enkrat dražje, če pa ne veš, kaj je v ozadju. Saj vidiš, da danes se 

vse možno dogaja, ni več nobenemu za zaupat … lahko ti reče, da je bio, a v resnici sploh ni.« 

Pri obeh starših se je pokazalo nezaupanje v nepoznane pridelovalce ter velika samooskrba z 

zelenjavo in mesom. 
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9 ZAKLJUČEK 

Zdrava prehrana je pomemben dejavnik našega zdravja, saj lahko z uravnoteženo in biološko 

hrano preprečimo nastajanje določenih bolezni. Zdravo prehranjevanje je še toliko bolj 

pomembno pri otrocih, saj v dobi odraščanja potrebujejo najboljše pogoje za normalno rast in 

razvoj.  

Velik problem nezdravega in neustreznega prehranjevanja je pripeljal do naraščanja debelosti 

in s tem pogojenih bolezni že v otroški dobi. Različne raziskave kažejo, da se je čezmerna 

hranjenost in debelost otrok podvojila ter tako postala ena izmed najpogostejših otroških 

bolezni. Prav omenjeni podatki so bili povod za nastanek moje diplomske naloge. Želela sem 

raziskati področje prehrane otrok v vzgojno-izobraževalnih zavodih.  

Z raziskavo in izvedbo intervjujev sem dobila odgovore na raziskovalna vprašanja. Pokazalo 

se je, da je nakup lokalno pridelane hrane v vrtcih velik problem. V dveh vrtcih sploh ne 

kupujejo lokalnih pridelkov, ker nimajo možnosti. Težko najdejo lokalne pridelovalce, saj se 

ti večinoma ukvarjajo z drugimi dejavnostmi. Problem nastane tudi takrat, ko naj bi jim 

dostavili hrano, saj kar nekaj pridelovalcev – kmetov nima prijavljene dejavnosti.  

V drugih dveh vrtcih kupujejo lokalno hrano, ampak v zelo majhnih količinah oziroma toliko, 

kolikor jim je omogočeno. Kljub temu da imajo v dveh vrtcih lokalne pridelke, jim nakup 

tovrstnih živil prinaša kar nekaj težav. Največji problem je dobiti lokalne pridelovalce, saj 

velikokrat ne ustrezajo predpisanim zahtevam in imajo težave z dokumentacijo. Po mnenju 

intervjuvank velik problem predstavljajo današnja zakonodaja in zapleteni postopki odkupa. 

Pri nabavi hrane igra veliko vlogo tudi cena živil. Odločajo se na podlagi cene, ne pa tudi 

kakovosti, saj so stroški lokalno pridelane hrane previsoki. Pomemben podatek, ki sem ga 

pridobila s pomočjo intervjujev, je tudi to, da je danes, kljub vsem direktivam s strani države 

za bolj zdravo hrano v vzgojno-izobraževalnih zavodih, v večini vrtcev hrana še vedno v 

celoti uvožena oziroma industrijska. 

Podatki raziskave in prav tako razna literatura so pokazali, da so pri uvajanju lokalno 

pridelane hrane oziroma pri zdravem prehranjevanju problem tudi izbirčnost otrok in slabe 

prehranjevalne navade, ki jih otroci prinesejo od doma. 

 

Na drugo raziskovalno vprašanje, ali je v Sloveniji na voljo dovolj lokalnih pridelovalcev, 

sem dobila enoten odgovor. Vse udeleženke v raziskavi so se strinjale, da je pri nas premalo 
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lokalnih pridelovalcev in da tudi pridelovalci, ki so na voljo, ne morejo zagotoviti zadostno 

količino hrane za tako veliko število otrok. Težavo predstavlja tudi nezanimanje lokalnih 

pridelovalcev, saj se ne prijavljajo na javne razpise za naročanje živil. 

 

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju me je zanimal pogled staršev na lokalno pridelano 

hrano. Pokazala se je nevednost staršev o izvoru živil, ki jih njihovi otroci uživajo v vrtcu. 

Kljub nevednosti o tem, od kod pride hrana, oba intervjuvana starša domnevata, da v vrtcu še 

vedno prevladuje industrijska hrana, saj menita, da se danes veliko govori o naravno pridelani 

hrani, nikoli pa res ne moremo vedeti, kakšne dodatke vsebujejo tovrstna živila. Glede 

nakupovalnih navad se je pokazala nezaupljivost v prodajo na tržnicah in nepoznane 

pridelovalce. Pri obeh starših prevladuje v domačem gospodinjstvu hrana, ki jo pridelajo 

sami, imajo namreč veliko samooskrbo z zelenjavo in mesom. 

Na podlagi rezultatov raziskave, pridobljenih z intervjuji, in predstavljene teorije lahko 

zanikam prvi dve raziskovalni vprašanji. Dejstvo je, da je v Sloveniji še vedno premalo ljudi, 

ki se ukvarjajo z lokalno pridelano in ekološko hrano. Slabe in Dolenc (2011) pravita tudi, da 

se na razpise javnih naročil prijavi premalo ponudnikov ekoživil. To še dodatno potrdi moje 

ugotovitve. Zaključim lahko s tem, da je ponudba lokalnih pridelovalcev v Sloveniji vsekakor 

slaba, kar posledično privede do tega, da v vzgojno-izobraževalnih ustanovah nimajo 

možnosti za nakup lokalno pridelane hrane, če jo imajo, pa je zelo majhna in prinaša kar nekaj 

težav.   
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PRILOGE 

 

Priloga A: Kontaktno pismo 

 

Spoštovani! 

 

Ime mi je Kaja Andrejašič. Sem študentka Fakultete za uporabne družbene študije v Novi 

Gorici, kjer delam diplomsko nalogo z naslovom Uporaba lokalno pridelane hrane v vrtcih. 

Cilj naloge je raziskati področje prehrane v vrtcih, poudarek pa je na lokalno pridelani hrani. 

Namen raziskave je prispevati k razumevanju pojma lokalno in ali se v vrtcih poslužujejo 

lokalno pridelane hrane. Moje zanimanje je usmerjeno tudi na to, s kakšnimi problemi se 

soočajo vrtci pri nabavi tovrstne hrane in seveda, ali je v Sloveniji dovolj lokalnih 

pridelovalcev, ki bi priskrbeli njeno zadostno količino. Glede na to, da mlajši otroci oziroma 

otroci v fazi odraščanja potrebujejo kakovostno in zdravo hrano, me bo zanimalo, ali imajo 

sploh možnost za tako hrano ter kakšen je njihov in starševski odziv. 

 

Pomemben del diplomske naloge je intervju, v katerega bi vključila tudi Vas oziroma osebe, 

ki so odgovorne za prehrano in nabavo živil. V kolikor ste pripravljeni sodelovati, bi Vas 

prosila za dovoljenje, da opravim nekaj intervjujev v Vašem vrtcu. 

 

Vnaprej se Vam zahvaljujem za odgovor in Vas lepo pozdravljam. 

 

 

Priloga B: Usmeritvena vprašanja za vrtce 

1. Kaj za Vas pomeni beseda lokalno? 

2. Kakšen pomen ima zdrava, doma pridelana hrana za otroke? 

3. Ali v vašem vrtcu kupujete lokalno pridelano hrano? 

4. Ali je nabava take hrane problem? 

5. Kje nabavljate lokalno pridelano hrano in na kakšen način? 

6. Kakšni so stroški? 

7. Katera vrsta tako pridelane hrane prevladuje v vašem vrtcu? 

8. Ali je v Sloveniji dovolj lokalnih pridelovalcev, ki so na voljo? 



 

 

9. Ali lahko ti pridelovalci priskrbijo primerno količino hrane oziroma dovolj take hrane? 

10. Kako hitro poteka dobava lokalnih proizvodov iz kmetijskih gospodarstev, da ostanejo 

pridelki sveži? 

 

Priloga C: Usmeritvena vprašanja za starše 

 

1. Kaj za Vas pomeni beseda lokalno? 

2. Ali menite, da je lokalno pridelana hrana pomembna za naše zdravje? Zakaj? 

3. Kakšen pomen ima zdrava, doma pridelana hrana za otroke? 

4. Ali veste, kakšno hrano uživa vaš otrok v vrtcu? 

5. Ste zadovoljni s to prehrano? 

6. Menite, da je lokalna hrana dovolj zastopana v vrtcu, bi si mogoče želeli, da bi je bilo 

več? Zakaj? 

7. Če bi bila bolj zastopana, bi bili pripravljeni plačati višjo ceno prehrane? 

8. Kakšne so vaše nakupovalne navade? Se nagibate bolj k nakupom v nakupovalnih 

centrih ali na tržnici, pri kmetih? 

9. Zaupate v lokalne pridelke in predvsem lokalnim pridelovalcem? 

10. Katera vrsta tako pridelane hrane prevladuje pri vas doma? 

11. Menite, da je v Sloveniji dovolj lokalnih pridelovalcev, ki so na voljo? 

 

 

 

Priloga Č: Kodiranje intervjujev – vrtec 

ENOTA 

 

Kaj za Vas pomeni beseda lokalno? 

 

Organizatorka prehrane 1: Zame beseda 

lokalno pomeni, da je iz tistega območja, kjer 

živimo, ne iz drugih dežel. Da je domače in da 

od spravila živil pa do porabe ne mine več kot 

dvanajst ur. 

  

Organizatorka prehrane 2: To, da je iz tega 

POJMI 

 

 

 

 

Domače območje 

 

 

 

 

Domači okoliš 

KATEGORIJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMEN BESEDE 



 

 

okoliša nekje, ne da je prišlo iz Afrike, pač 

recimo iz Slovenije. 

 

Vodja kuhinje 1: Lokalno pomeni, da je iz 

Slovenije, lahko tudi kot lokalno področje, npr. 

Primorska, Notranjska. 

 

Vodja kuhinje 2: Jaz si to razlagam kot nekaj 

domačega oziroma nekaj, kar je na našem 

območju, v okolici … Da je domače, od 

kmetov … mislim, da je pridelano pri nas, ne 

iz drugih držav … lahko bi rekli, da je iz 

Slovenije. 

 

 

 

Iz Slovenije 

 

 

 

Lokalno področje, 

npr. Primorska 

 

 

V naši okolici 

 

Domače od kmetov 

»LOKALNO« 

 

Kakšen pomen ima zdrava, doma pridelana 

hrana za otroke? 

 

Organizatorka prehrane 1: Vsekakor je doma 

pridelana hrana veliko boljša kot uvožena, ki 

vsebuje dosti raznih dodatkov. Ima pa tudi 

doma pridelana hrana višjo biološko 

vrednost … je polnejšega okusa. 

 

Organizatorka prehrane 2: Ja, sej vemo, da je 

zdrava hrana za vse zelo pomembna, še 

posebej pa za otroke, ki odraščajo in se še 

razvijajo. Zato … ja, naj bi imela velik pomen, 

če bi jo bilo dovolj oziroma bi jo lahko 

nabavljali in nudili otrokom … samo res 

domačo hrano, ne samo tako napisano. 

 

 

 

 

Višja biološka 

vrednost 

Brez dodatkov 

Polnejši okus 

 

 

Velik pomen v fazi 

odraščanja in 

razvijanja 

 

Zavajanje o izvoru 

hrane 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDNOSTI 

LOKALNE HRANE  

 

 

 

 

ZAVAJANJE 

POTROŠNIKOV – 

STARŠEV  

 

 

 



 

 

Vodja kuhinje 1: Za otroke ima velik pomen, 

sej so v fazi odraščanja in v tem obdobju 

pridobijo prehranske navade … mislim, tudi 

okus je boljši.  

 

Vodja kuhinje 2: Zelo zelo velik pomen ima, za 

vse … za otroke pa še toliko več … otroci naj 

bi jedli prvo kvaliteto hrane, to bi mogli 

zagotovit, ma to ni res … res kvalitetna živila 

se zelo težko dobi, katastrofa je res … to ti jaz 

povem … pa tudi problem je, ker otroci nočejo 

vsega jesti … dosti dosti hrane gre v smeti. 

 

 

 

 

Pridobivanje 

prehranskih navad 

v otroštvu 

 

 

 

Velik pomen za 

otroke 

 

Hrana prve 

kakovosti 

 

Slabe prehranske 

navade otrok 

 

 

 

 

 

 

PREHRANSKE 

NAVADE OTROK 

Ali v Vašem vrtcu kupujete lokalno 

pridelano hrano? 

 

Organizatorka prehrane 1: Jo kupujemo, 

ampak toliko, kot imamo možnosti jo kupit ... 

največ zelenjave. 

 

Organizatorka prehrane 2: Ne, sej niti nimamo 

možnosti.  

 

Vodja kuhinje 1: Jo ne kupujemo, ker jo 

nimamo možnosti. Mislim, možnost 

5 odstotkov te, lokalno pridelane hrane imamo, 

ker je zakon, ne, in jo moremo imet v razpisu, 

nam pa ne zagotavljajo, pač ti, ko so tukaj bili 

v razpisu, bi nam mogli zagotavljat, samo nam 

ne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni možnosti 

 

 

Majhna možnost 

nakupa  

Slabe izkušnje 

 

 

 

 

Težava pri nabavi 

 

 

 

 

 

NAKUP LOKALNO 

PRIDELANE 

HRANE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vodja kuhinje 2: Ja, ampak zelo malo … ti 

povem po resnici, zelo malo je lokalno 

pridelane hrane, težko jo je dobit, mislim 

količinsko … take velike količine. 

 

Podvprašanje: Zakaj potem na spletnih 

straneh raznih vrtcev piše, da je prehrana 

skoraj v celoti zdrava in lokalno pridelana, če 

pa je v resnici tak problem pri njeni nabavi? 

Vodja kuhinje 2: Glej, jaz ti tako povem, mi če 

nimamo, tudi tega ne pišemo, je pa res, da 

dosti vrtcev to samo napiše … ni pa nujno, da 

imajo točno tako … to samo neki čarajo, 

mislim tudi prenaredijo ne … ne vem, na 

primer dobijo orehe, ne vem, zelo poceni in 

seveda niso domači, so tam avstrijski, 

nemški … in pol to odprejo in zapakirajo kot, 

da je kao domače, eko, to ti je domače, ne … 

evo, na primer tudi med, ne, med recimo 

mešajo pol kupljenega pol domačega in 

tako … 

 

 

Težave pri količini 

hrane 

 

 

 

 

 

Zavajanje o izvoru 

živil 

 

Prenarejanje živil 

 

ZAVAJANJE 

POTROŠNIKOV – 

STARŠEV  

 

Ali je nabava take hrane problem? 

 

Organizatorka prehrane 1: Da. Problem pa je 

predvsem zaradi tega, ker je premalo lokalnih 

pridelovalcev oziroma jih je težko dobit.  

 

Organizatorka prehrane 2: Ja, ko je bil ta 

tradicionalni zajtrk, je bilo treba, mislim treba, 

si lahko izbral od teh lokalnih in jaz sem 

klicala dva kmeta. Najprej sem porabila pol 

ure, da sem jim razložila, za kaj se gre, mislim 

 

Majhno število 

lokalnih 

pridelovalcev 

 

 

 

Slabe izkušnje 

 

Nezanimanje 

lokalnih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAKUP LOKALNO 



 

 

kmeta, pač imajo doma sadovnjak, ne. Tiste, ki 

so nam rekli, katere naj kličemo, ne, sem jih 

klicala, sem razlagala pol ure in pol sem 

povedala, da kaj rabimo, da rabimo sto 

kilogramov jabolk, in je rekel da on za sto 

kilogramov jabolk ne bo hodil sem. Tako veš. 

 

Vodja kuhinje 1: Ja. Možnost je nakup 

integrirane hrane, ki pa zame ni lokalna. Ti 

pošljejo jabolka, samo tista jabolka zame niso 

lokalna. Sej veš, kašna pridejo, ne? Lepa, no, 

ne vem, če hočeš od enega kmeta, da bojo … 

veš, kašna bojo. Pol veš, kašne probleme 

imamo mi, sploh se ne ukvarjamo s tem, ko 

niti … ne vem. Eno žensko sem jo jaz klicala, 

eno gospo, ki jo jaz pač tako poznam, in sem 

rekla … so povedali, da imajo pač kmetijo 

doma, in je rekla, jaz ne bom zalivala radič za 

vas. In sem klicala enega za naš vrtec, ki je bil 

kao lokalni, da bi on pripeljal jabolka, in smo 

se končno zmenili z njim, ja, da bo pripeljal … 

in kaj račun? Ja, da nima registrirane firme (se 

zasmeje). Ja, kako, da plačamo? 

 

Vodja kuhinje 2: Oo, seveda je problem, in to 

velik … enkrat je bilo tako, ne, ni bilo 

problema, je kmet kar prinesel, zdaj je vse 

strogo, vse pregledajo in tako, ne … enkrat pa 

so ubili, dam primer, eno kravo in kaj misliš, 

da je šla tam na ne vem kaj, ne, to je prišlo in 

gotovo … zdaj pa morejo bit vsi papirji, kje kaj 

kako zakaj je bilo … vse levo desno in kmetom 

se ne da s temi papirji ukvarjat … to je tako, 

pridelovalcev 

 

 

 

 

 

 

Možnost 

integrirane hrane 

Nezanimanje 

lokalnih 

pridelovalcev 

 

Velik problem pri 

nabavi 

 

Problem 

neregistriranih 

dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

Lažja nabava 

včasih 

 

Težave kmetov z 

dokumentacijo 

 

 

 

PRIDELANE 

HRANE  

 



 

 

ne, eden si je izmislil, da more tako bit, eni pač 

morejo zdaj zaslužit na tem in je tako. V 

kuhinji je bilo enkrat tako, je prišel kmet, ne 

vem, je na primer prinesel, ne vem, 50 kg 

blitve, pač ti si jo vzel, si mu jo plačal in 

konec, ne …  

 

  

Kje nabavljate lokalno pridelano hrano in 

na kakšen način? 

 

Organizatorka prehrane 2: Kot sem že rekla, 

mi v našem vrtcu nimamo lokalne hrane … Na 

primer za breskve poleti … vse bi se dalo, če bi 

se ljudje javili. 

 

Vodja kuhinje 2: Mleko in mlečne izdelke – 

jogurte imamo od kmetije Žgajnar iz Postojne, 

zelenjavo iz Agrarie Koper (kmetijska 

zadruga), ki jo dobavljajo pri kmetih, npr. 

bučke, zelje, por, paradižnik, krompir … nekaj 

zelenjave in sadje pa naročamo tudi v firmi 

Pitus, to je tudi ena firma zelenjave v 

Mariboru … meso pa od Prunka iz Lokve.  

V bistvu to poteka preko javnih razpisov, to je 

tako … amm to so javni razpisi na leto in to se 

prijavi, ne, recimo je pet javnih razpisov in 

tisti, ko je najcenejši, ne pač …. samo to ni 

nujno, da je lokalna hrana, mislim od 

kmetov … redkokdaj je od kmetov, ker to je 

zdaj vse tako strogo, ne … kot sem že rekla 

prej, ne, je preveč papirjev zdaj … zato je 

problem nabavljat tako hrano, težko je, zdaj je 

večinoma industrijska hrana, ni več od kmetov, 

 

 

 

Hrana ni lokalna 

 

 

 

 

Lokalna podjetja 

Javni razpisi 

Majhno število 

lokalnih 

pridelovalcev na 

javnih razpisih 

 

Odločanje glede na 

ceno živil 

 

Problem nabaviti 

lokalno hrano 

 

Preveč papirologije 

 

Prevladovanje 

industrijske hrane 

 

 

 

 

 

 

NAKUP LOKALNO 

PRIDELANE 

HRANE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADOSTNO 

ŠTEVILO 

LOKALNIH 

PRIDELOVALCEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

kot je bilo pred leti, ne ... tega ni več, ne … 

včasih je bilo drugače, res, se je od kmetov 

jemalo meso, zelenjavo, zdaj pa imamo meso 

od Prunka, ki bi mogoče lahko šteli kot 

lokalno, ker naj bi bilo slovensko poreklo, 

samo ni to to, nikoli res ne veš, iz kje je … 

 

Vodja kuhinje 1: Prav lokalno nimamo nič, mi 

tukaj pokrivamo dvanajst enot, tukaj govorimo 

o velikem številu otrok in smo vsi isti … 

imamo vsi iste pogoje. Dobro, tudi če bi … mi 

smo včasih, ko sem začela delat v vrtcu … 

amm, recimo je prišel kmet in smo kar odkupili 

od njega, ne … solato, je prišel ... vam lahko 

jutri pripeljem solato in si rekel, ja, pripelji 

mi … ne vem, deset kilogramov ali pa toliko, 

kot jih imaš, ne. Ne vem … jabolk so 

pripeljali, hruške, slive, kadar so bile. Kadar je 

bila sezona, sej jaz razumem, da meni ne bo 

pripeljal slive zdaj. Ma zdaj ti tega nobeden ne 

dela več. Niti prvič niti ne smemo … ma tudi 

ga ni, ne, ljudje se s tem nočejo več ukvarjat. 

 

Podvprašanje: Kakšno hrano pa imate? 

Vodja kuhinje 1: Vse … »ala« uvoz. Kar se 

tiče sadja in zelenjave. Meso … od Prunka. Jo 

ni stvari, ki bi bila … tudi ta Prunk ima 

večinoma uvoz … amm, ima meso iz tujine, 

nima slovensko poreklo, ker če ne, ne bi bilo 

tako poceni. Mi imamo slovenske … 

dobavitelje … samo zdaj, od kje oni to dobijo.  

 

Podvprašanje: V Vašem vrtcu sploh ni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevelike količine 

hrane 

 

Problem današnje 

zakonodaje 

 

Zapleteni postopki 

odkupa 

 

Nezanimanje 

lokalnih 

pridelovalcev 

 

 

 

 

Uvožena živila 

 

Problem v izvoru 

hrane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVAJANJE 

POTROŠNIKOV – 

STARŠEV  

 

 

PREHRANSKE 

NAVADE OTROK 

 

 

 

 



 

 

možnosti za lokalno pridelano hrano? 

Vodja kuhinje 1: Mi bi radi, da bi kdo, ma na 

primer mleko za Tradicionalni zajtrk letos, 

sploh ni kmetov … nam ga je pripeljala ista 

mlekarna, kot nam ga vozi vsak dan. Prvič ko 

je bilo lani to, ta Tradicionalni zajtrk, je prišlo 

prav od kmeta … mleko, ne, prav … smo 

mogli »prišparat« (obdržat) »klavnike« 

(posode) in smo jim dali in res je bilo. Ma ti 

povem, da otroci niso pili, niti poskusili. Mi se 

trudimo, da jim damo dosti zelenjave in 

zdravo, sam čim jim daš kaj takega … gre vse 

v smeti. Mislim, če se ti mati začudi, kako bo 

otrok jedel joto, ker še v življenju je ni jedel … 

ne, da kaj si mislimo. Vse bi moglo bit 

»spasirano«, tako … »čokolino«. Če je celo 

življenje na »čokolinotu«, ne more kar 

naenkrat jest joto, ne, ki se lahko zaduši, ne … 

od zelja. Zdaj sem to malo grdo povedala, 

ampak samo zato, da boš lažje razumela, kako 

stojijo te stvari.  

 

Podvprašanje: Zasledila sem, da imajo 

nekateri vrtci zdrave zajtrke, kako je s tem?  

Vodja kuhinje 1: Ma ja … ma to samo pišejo. 

Če hočeš ti prav naredit zdrav … kako bi 

rekla … bio zajtrk, kot se to kliče, moreš prav 

totalno vse, karkoli daš v jedilnik … vse, 

ekološko pridelano. Tudi sladkor, veš. Med, 

sladkor, ko daš v čaj … vse, vse, če ne, ne 

smeš pisati na jedilnik, da je to eko jedilnik. To 

samo pišejo. Mi najrajši ne naredimo, kot da bi 

lagali, in ne pišemo nikoli. Če piše bio Mojčin 

 

 

Zavajanje o izvoru 

živil 

 

Slabe prehranske 

navade otrok 

Izbirčnost otrok 

 

Pritoževanje 

staršev 

Slabe prehranske 

navade od doma 

 

Zavračanje hrane 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavajanje o izvoru 

živil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPLIV STARŠEV 

NA PREHRANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVAJANJE 

POTROŠNIKOV – 

STARŠEV  

 



 

 

kruh, recimo, ker ga pač proizvajalec tako 

napiše. Samo niti ne smeš delat reklame firmi. 

Jaz ti povem, kar je res, samo resnico. 

 

Kakšni so stroški? 

 

Organizatorka prehrane 1: Z dobaviteljem se 

mesečno pogajamo za cene, da niso dosti višje 

od ostalih živil. 

 

Organizatorka prehrane 2: Ne vem … glede 

na to, da prav od lokalnih pridelovalcev 

nimamo nič … amm … ne bi vedla. 

 

Vodja kuhinje 1: Ja … amm ne vem, verjetno, 

če je javni razpis … bi moglo bit tisti strošek 

kakor … verjetno bi bila več kot normalna 

zelenjava, samo mi smo na to pristali, ne, samo 

kaj, ko ni, ne. Mi bi si želeli, da bi bilo, vsaj 

kaj, kdaj, ne, sej ni »mus« (nujno), da bi vsak 

dan pripeljala solato, kdo pripeljal … ma … 

 

 

Vodja kuhinje 2: Če bi hoteli kupovati vse 

lokalno, bi bili stroški zelo veliki … mi 

dobimo toliko denarja od države in s tem 

moramo razpolagati, domača hrana je skoraj še 

enkrat dražja … npr. ne, prej smo govorili o 

zelenjavi, neki naročamo pri Agrariji Koper, 

neki pri firmi Pitus … pač, odločamo se glede 

na ceno, neki je tam cenejše, neki tam ne … 

 

 

 

 

Primernost cene 

 

 

 

Nevednost o ceni 

živil 

 

 

Višji strošek kot 

druga zelenjava 

 

 

 

 

 

 

 

Zelo visoki stroški 

 

Še enkrat dražja 

hrana 

 

Odločanje glede na 

ceno 

 

 

 

NAKUP LOKALNO 

PRIDELANE 

HRANE  

 



 

 

 

Katera vrsta tako pridelane hrane 

prevladuje v Vašem vrtcu? 

 

Organizatorka prehrane 1: Večinoma imamo 

lokalno pridelano sadje in zelenjavo.  

 

Organizatorka prehrane 2: Nič, razen teh 

integriranih predelanih jabolk, ki so take, kot 

so v trgovini, samo, da piše gor, da je bio … ni. 

Bio pa si vsak razlaga po svoje, ne. Bio jabolka 

smo imeli mi doma in so bila tako velika 

(pokaže, da so bila zelo majhna) in vsa 

piškava. In če jih daš tukaj otrokom … kdo bi 

jih niti pogledal. Še tista velika jih moreš olupit 

in zrezat na koščke in še srčka ven izdolbit. 

 

Vodja kuhinje 2: Recimo zelenjava, mislim … 

od lokalnih pridelovalcev imamo največ 

zelenjave, drugo je bolj »švoh« (slabo). 
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Težave pri navadah 

otrok 
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PREHRANSKE 
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Ali je v Sloveniji dovolj lokalnih 

pridelovalcev, ki so na voljo? 

 

Organizatorka prehrane 1: Ne, to pa sigurno 

ne. Glede na to, da govorimo o ogromni 

količini hrane, ki jo naš vrtec potrebuje, saj 

pokrivamo osem enot … je teh pridelovalcev 

krepko premalo. Mislim … veliko se jih 

ukvarja z drugimi dejavnostmi kot pa s 

pridelavo hrane. Na žalost. 

 

Organizatorka prehrane 2: Ne, mislim jih je 
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hrane 
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polno, ja, samo vsi se ukvarjajo z vini. Vsi 

morejo imet, da pridelujejo tudi zelenjavo, 

sadje in to … vsi imajo registrirano … 

prijavljeno, ma zgolj zaradi vina, ne zaradi 

unega, vsi pa se ukvarjajo s pridelavo vin, ne.  

 

Vodja kuhinje 1: Ne, če bi jaz to hrano dnevno 

naročala, ne, ker gre tukaj za veliko količino, je 

ni zadosti. Sigurno je ni. Mi smo tudi pozvali 

kmete, ko smo delali javni razpis, prav na 

kmetijsko zadrugo smo vprašali, da naj jih 

pozovejo in se ni nobeden javil. Večinoma ko 

imajo tukaj prijavljeno, da bojo pridelovali tudi 

to hrano, imajo za to odprto dejavnost, ker tako 

morejo imet, ma večinoma se ukvarjajo s 

pridelavo vin. Premalo, moreš računat, da je v 

našem vrtcu tisoč otrok, ne, veš, koliko solate 

rabi in vsega. Petnajst kilogramov solate, če jaz 

enkrat naročim, jo bo lih celo njivo pobrala. In 

za tistih petnajst kilogramov … mi je rekla, 

prav ta gospa … jaz ne bom se »mantrala« 

(mučila) zaradi enkrat, ne, ko se to kao ne 

splača. 

 

Vodja kuhinje 2: Dovolj, mislim, vedno več je 

teh kmetov in teh bio kmetij, ja, samo še vedno 

niso pripravljeni sodelovati in dosti jih sploh 

nima registriranih firm … ne, to je pol 

problem, ker mi ne smemo več kar kupit od 

kmeta, kot sem ti že prej rekla … tukaj more it 

vse preko papirjev in vsega … ni tako 

enostavno … 
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Problem 

neregistriranih 
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Ali lahko ti pridelovalci priskrbijo primerno 

količino hrane oziroma dovolj take hrane? 

 

Organizatorka prehrane 1: Ne vedno. Problem 

je v tem, da tukaj gre za ogromno količino 

hrane. 

 

Vodja kuhinje 2: Ne, kje pa … tukaj govorimo 

o ogromnih količinah, ponavadi je tako, da ti 

kmeti, ne, ki pridelujejo npr. zelenjavo … oni 

imajo teh malih … npr. te male trgovince in 

vsakega malo založijo ne … če pa bi želeli 

nam zagotovit, pač za vse naše enote, bi ostali 

brez, mislim, enkrat bi pobrali in to je to … 

odvisno je od tega, koga oni zalagajo, ne vem, 

to bi moglo bit tako, da bi imeli že sklenjeno 

pogodbo, in potem bi si že kmet recimo, 

ne … pač vidi, koliko lahko in koliko zmore, 

ne, si tako prilagodi, da lahko priskrbi dovolj 

za vse … samo nimajo dovolj, ne, za celo leto, 

da bi zalagali, ni ne … 

 

 

 

 

Nezadostna 

količina hrane 
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hrane v vrtcih 

 

Premajhna oskrba 

kmetov 

 

 

 

 

ZAGOTOVITEV 

PRIMERNE 

KOLIČINE HRANE 

Kako hitro poteka dobava lokalnih 

proizvodov iz kmetijskih gospodarstev, da 

ostanejo pridelki sveži? 

 

Organizatorka prehrane 1: Danes naročimo, 

naslednji dan zjutraj je dostava v kuhinji. 

 

Organizatorka prehrane 2: Mi imamo problem 

že s tem, da kako bodo oni pripeljali to sem. 

Sami problemi so. 

 

 

 

 

 

Pozitivne izkušnje 

Hitra dostava 

 

Problem dostave 
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Priloga D: Kodiranje intervjujev – starši 

Vodja kuhinje 1: Mlekarna nam vozi vsake tri 

dni … ne, trikrat na teden. Mi porabimo 

recimo, jaz če bi hotela od enega kmeta … 

dnevno porabimo sto litrov mleka, mislim, 

ne … to je kar dosti. In samo za ta vrtec, kje so 

potem še vse ostale enote.  

 

Vodja kuhinje 2: To pa takoj, ni problema, oni 

tudi pripeljejo, samo je malo tega, ne … mi v 

našem vrtcu imamo zelo malo tega … npr. 

grozdje se tukaj na obali da vedno dobit, ni 

nobenega problema, se dogovorimo, koliko, in 

nam pripeljejo … ali pa tudi bučke, ne, nam 

pripeljejo takoj drugi dan … 

Za zaključek še pove: se trudimo, da bi imeli 

čim več lokalnih pridelkov, ampak ni, ne, ni 

tako, kot bi moglo bit oziroma kot država 

narekuje … 
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zelenjava vedno na 

voljo 
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Hitra dostava 

 

 

ENOTA 

 

Kaj za Vas pomeni beseda lokalno? 

 

Starš 1: Lokalno pomeni iz domačega okolja, 

tam, kjer živimo … pač, da je iz tega okolja v 

bližini. Da ni od daleč, da ni uvoženo iz drugih 

držav, mislim iz oddaljenih krajev. Ja, jaz bi 

rekla, da je to hrana, pridelana v okolišu, kjer 

živimo, in širšem območju … lahko bi se reklo 

tudi na območju Slovenije. Da je doma 

POJMI 
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Območje Slovenije 

 

Doma pridelana 

hrana 

 

Brez dodatkov 
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POMEN BESEDE 

»LOKALNO« 

 



 

 

pridelana, bolj domača, brez nekih dodatkov. 

 

Starš 2: Zame lokalno pomeni neki domačega, 

se pravi, če dam primer, npr. zdaj, ko bomo 

govorili o prehrani, bi to bila doma pridelana 

hrana. Po mojem mnenju je to nekaj, kar zraste 

na našem območju, da ni pripeljano od drugod. 

Pa tudi, da je kolikor toliko zdravo, čeprav, ja 

no … to ni nujno. Saj ne moremo vedeti, kako 

oni to pridelajo, ne … če uporabljajo razne 

dodatke ali ne. 

 

 

 

Domače 

 

Doma pridelana 

hrana 

 

Območje Slovenije 

 

Zdrava hrana 

Ali menite, da je lokalno pridelana hrana 

pomembna za naše zdravje? Zakaj?  

 

Starš 1: Pomembna je, ja, za naše zdravje, 

samo če ni pridelana s pomočjo velikih količin 

škropiv in dodatkov, zato tudi, ker nima 

dodanih kemikalij, ki daljšajo rok trajanja tisti 

hrani, ki je uvožena. Pa tudi, ker je lahko do 

zadnjega trenutka na njivi, ni obrano prej in 

ima zato v sebi več hranilnih snovi … ja, in da 

rabi manj časa, da pride do odjemalca. 

 

Starš 2: Vsekakor je pomembna, ker je bolj 

zdrava … ne vsebuje oziroma, tako bom rekla, 

naj ne bi vsebovala nobenih kemikalij, strupov. 

Lokalna hrana je pomembna tudi zato, ker 

zraste tukaj pri nas in jo ne prevažajo ne vem 

koliko kilometrov, da pride do nas, in nima 

dodanih vseh teh svinjarij, ki so za ohranjanje 

svežosti, in ja, manj bolezni je tudi, sej ta 

industrijska hrana, ki je … sej ne vemo, kaj je 

vse dodano, vse možno … mislim, boljše, da 

niti ne vemo, ker če ne … ne vem … 
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Kakšen pomen ima zdrava, doma pridelana 

hrana za otroke? 

 

Starš 1: Zelo velik pomen ima, ker ima več 

vitaminov in mineralov, pač velik vpliv ima na 

zdrav razvoj otroka in prepreči tudi dosti 

bolezni, ker je polno hranil in vitaminov. 

 

Starš 2: Kakšen pomen? Amm … ja, če doma 

pridelamo, vsaj vemo, kaj vnašamo v telo, in je 

že iz tega vidika zelo pomembna. Prej sem že 

rekla, ne, pomen ima velik, samo, če res ni 

dodanih kašnih kemikalij. Če je res zdrava, 

pridelana na naraven način, potem sigurno 

prispeva k boljši odpornosti, se pravi, da 

prepeči tudi kašno bolezen več … dosti dosti 

več ima mineralov in vitaminov, ne kot tista 

kupljena hrana, npr. zelenjava, solata, 

»pomidori« (paradižnik), ki so plastične, 

totalno brez okusa.  
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POMEN 

LOKALNE 
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OTROKE 

 

Ali veste kakšno hrano uživa Vaš otrok v 

vrtcu? 

 

Starš 1: Jedilniki so objavljeni na spletni 

strani, ne vemo pa izvora hrane, od kod pride. 

 

Starš 2: Ja, za jedilnik vem, kakšen je … od 

kje hrana prihaja, pa v bistvu ne. Mislim, vem, 

da je zdaj vse bolj poudarka na zdravi hrani, 

dosti se piše o tem tudi na spletni strani vrtca, 

samo ne vem, če je res tako. Ne vem, če bi 

nam tudi sploh povedali, kje nabavljajo živila, 

imam občutek, da se zdaj zadnje čase vse 

preveč napihuje s to zdravo hrano in lokalno 
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pridelano, ki pa v resnici sploh ni tako … ne 

vem, no … in mislim, da je tukaj problem tudi 

pri navadah otrok, moja dva (otroka) sicer jesta 

vse, ker smo jih tako naučili že od majhnega in 

imamo tudi doma kar dosti zelenjave in vsega, 

samo »čujem« (slišim), da je kar veliko otrok, 

ki zavrača hrano oziroma jo noče jesti, in 

potem seveda vrtec ne bo nabavljal take hrane, 

če gre skoraj vse v smeti … pa še to ti povem, 

tudi zmeraj več je staršev, ki dela probleme in 

se vtika v te stvari, ti povem, da v naši skupini 

jih je kar nekaj, ki jim dosti stvari ne gre v 

nos … oni bi imeli ne vem kaj … njihov otrok 

tega ne je, pa tega, ne vem, no … 
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Slabe prehranske 

navade od doma 

 

Zavračanje hrane 

 

 

 

VPLIV STARŠEV 

NA PREHRANO 

 

Ste zadovoljni s to prehrano? 

 

Starš 1: Mah … zadovoljni, glede 

raznovrstnosti sem zadovoljna, ja, ker je res 

pester jedilnik … glede živil pa ne glih, lahko 

bi bilo več lokalnih pridelkov, pač tukaj iz naše 

okolice, sej mislim, da tukaj na obali je kar 

nekaj teh kmetov, mislim pridelovalcev, ki bi 

lahko bilo od njih … 

 

Starš 2: Večinoma sem, ja, ker je hrana dokaj 

raznovrstna in je vključeno kar precej sadja in 

zelenjave … zdaj problem je samo v tem, če je 

ta hrana kakovostna.  
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ZADOVOLJSTVO 

STARŠEV 

Menite, da je lokalna hrana dovolj 

zastopana v vrtcu, bi si mogoče želeli, da bi 

je bilo več? Zakaj? 

 

 

 

 

Premalo lokalnih 

 

 

 

 

 



 

 

Starš 1: Ne, mislim, da ni dovolj … še vedno 

je preveč industrijske hrane. Hm, zakaj … 

zato, kot sem že prej rekla, domača hrana je 

dosti bolj zdrava in nima toliko vsega 

dodanega in se ne prevaža toliko, kot hrana, ki 

je pripeljana iz drugih držav … od daleč in ki 

je obrana toliko prej, še nezrela … 

 

Starš 2: Jaz mislim, da ni, ne … čeprav točno 

ne vem, od kje pride hrana, ampak mislim, da 

še vedno prevlada industrijska hrana. Lažje jo 

je nabaviti, ne … ni toliko komplikacij kot s to 

lokalno, pa tudi cenejša je.  

Podvprašanje: Pa bi želeli, da bi je bilo več? 

Zakaj? 

Seveda bi želela, za svojega otroka vsak hoče 

samo najboljše … a ni tako? Otroci bi mogli 

jesti kvalitetno, »nešpricano« (neškropljeno) 

hrano, tako bi jim bil zagotovljen najboljši 

razvoj in rast. 
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Če bi bila bolj zastopana, bi bili pripravljeni 

plačati višjo ceno prehrane? 

 

Starš 1: Seveda, bi bila ... ampak če bi bila res 

domača od lokalnih pridelovalcev in bi bila 

naravno pridelana, ne pa danes, ki samo 

govorijo, da je naravna, nikoli pa ne veš, kaj je 

vse dodano. 

 

Starš 2: Že ta prehrana ni najbolj poceni, 

kakšen evro več bi pa še dali … saj, kot sem 

malo prej rekla, za svojega otroka želiš 

najboljše, no, vsaj jaz tako mislim … verjetno 
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Zavajanje o izvoru 
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pa niso vsi pripravljeni na to, ja oziroma 

verjetno si tudi vsi finančno ne morejo 

privoščiti. 

 

Nepripravljenost 

nekaterih plačati več  

 

Kakšne so Vaše nakupovalne navade? Se 

nagibate bolj k nakupom v nakupovalnih 

centrih ali na tržnici, pri kmetih? 

 

Starš 1: Na tržnici sigurno ne, ker goljufajo, 

zmeraj več je tega, sej je bilo tudi po televiziji. 

Kar se tiče zelenjave, pa ne kupujemo skoraj 

nič, ker imamo vse doma, na njivi, če ne, pa 

nam dajo tudi moji starši in tašča. Sir in 

mlečne izdelke največkrat vzamemo pri 

lokalnem kmetu, ki ga poznamo. Jajca imamo 

domača, imamo doma kokoši. Živali za meso 

tudi vzredimo sami, tako da zelo malo stvari 

kupujemo v trgovini. Danes je najboljše, da si 

sam pridelaš hrano, vsaj veš, kaj ješ. 

 

Starš 2: Kar nimamo doma, kupimo večinoma 

v nakupovalnih centrih, imamo pa kar veliko 

stvari doma … na srečo imamo to možnost 

oziroma smo taka družina že od prej in sedaj 

po moževi strani je tudi tako, da kar nekaj 

stvari pridelamo doma … je pa res, da živimo 

na vasi in tukaj skoraj vsi se ukvarjajo oziroma 

pridelajo kaj za sebe. Mi imamo na primer 

piščance, tako da imamo domače piščančje 

meso, kokoši seveda tudi, no, tudi meso imamo 

vse domače, nič ne kupimo … zelenjavo tudi 

skoraj vse, razen pozimi, če kaj kupim … to je 

pa tudi to, ne zaupam drugim 

pridelovalcem … mislim tem, ki jih ne 

poznam … 
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Zaupate v lokalne pridelke in predvsem 

lokalnim pridelovalcem? 

 

Starš 1: Zaupam samo tistim, ki jih poznam ali 

pa mi jih priporoča kdo, ki mu zaupam. 

Drugače, da pa bi sama šla nekam kupovat, ki 

ne poznam in ne vem, kako je kaj pridelano, pa 

ne. 

 

Starš 2: Ne, tem, ki jih ne poznam, ne … 

kupim pa kdaj kaj od sovaščanov oziroma iz 

tega območja tukaj, kjer živimo, ampak samo, 

če vem, kako pridelajo in na kakšen način. Se 

mi zdi brezveze, da bi kupovala od kmetov, ki 

je še enkrat dražje, če pa ne veš, kaj je v 

ozadju. Sej vidiš, da danes se vse možno 

dogaja, ni več nobenemu za zaupat … lahko ti 

reče, da je bio, a v resnici sploh ni … 
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Katera vrsta tako pridelane hrane 

prevladuje pri vas doma? 

 

Starš 1: Kot sem že prej rekla, od lokalnih 

pridelovalcev imamo po navadi mlečne izdelke 

in sir. Drugo skoraj vse pridelamo sama z 

možem. 

 

Starš 2: Zelenjava in meso, samo to je naše, 

ne … ni od drugih pridelovalcev, od drugih 

imamo redkokdaj kaj, saj imamo večinoma vse 

doma, gremo reči kakšni mlečni izdelki kdaj, 

skuta na primer ali sir. 
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Menite, da je v Sloveniji dovolj lokalnih 

pridelovalcev, ki so na voljo? 
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Starš 1: Ja, dosti jih je … samo količinsko ni 

dovolj, pač večinoma pridelajo zase in neki 

malega za prodajo. 

 

Starš 2: Ne, jaz mislim, da jih ni … čeprav 

zadnja leta je vse več slišat o teh bio kmetijah 

in temu, samo ne vem, ne …  
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pridelovalcev 
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