
   

Identifikacijska številka za DDV: SI26215004  Matična številka: 5890594 

Transakcijski račun: IBAN SI56 0488 1000 3159 033 (Nova KBM, d. d.) 

ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

PREHRANA V VRTCU LAVRA 

Murska Sobota, 18. 6. 2021 

 

ODDANIH ANKET (skupaj vrtca v Murski Soboti in na Tišini): 63 

VRNJENIH ANKET: 39 anket (61,90 %) 

 

1. 
Kako ste zadovoljni s 
prehrano v vrtcu? 

Nezadovoljen 1 2 3 4 5 zelo zadovoljen SKUPAJ 

 Število odgovorov    3 14 22  39 

 Odstotki    7,7 35,9 56,4  100 

 

 

Utemeljite svojo oceno: • Raznoliko, domače, sveže pripravljena, sezonska. 

• V vrtcu dobro kuhajo, ker otrok pride domov sit. 

• Otroci dobro jedo v vrtcu. 

• Skrb za zdravo prehrano. 

• Prehrana sledi smernicam zdrave prehrane in je količinsko ustrezna. 

• Zadovoljni smo s prehrano in jo pohvalimo. 

• Zadovoljni smo z jedilniki. 

• Nekatere malice se prevečkrat ponavljajo. 

• Preveč mlečnega. 

• Preveč mesnih obrokov. 

• Otrokom ni ponujeno to, kar piše na jedilniku. 
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2. Ali spremljate jedilnike?  DA NE SKUPAJ 

 Število odgovorov  32 7 39 

 Odstotki  82,05 17,95 100 

 

 

 

 

3. Če jih spremljate, preko katerega medija?  Oglasna deska Spletne strani vrtca SKUPAJ 

 Število odgovorov  21 16 37 

 Odstotki  56,76 43,24 100 
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4. Ali menite, da vaš otrok v vrtcu dovolj pije?  DA NE SKUPAJ 

 Število odgovorov  33 6 39 

 Odstotki  84,61 15,39 100 

 

Morebitni vzrok, če pije premalo: • Večkrat opominjati otroke, naj dovolj pijejo. 

• Domov prihajajo žejni. 

• Premalokrat se ponudi raznovrstna pijača. 

• Ni sladke pijače. 

• Na razpolago samo voda in čaj. 

 

5. Ali je vaš otrok lačen, ko se vrne iz vrtca?  DA NE SKUPAJ 

 Število odgovorov  7 32 39 

 Odstotki  17,95 82,05 100 

 

Morebitni vzrok, da je otrok lačen: • Navada. 

• Otrok je na splošno neješč. 

• Otrok pride pozno domov in je lačen. 

• Ko pride domov iz vrtca, imamo doma kosilo. 

• Ko ne je dovolj hrane v vrtcu, je doma lačen. 
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6. Ali ste zadovoljni z izborom živil?  DA NE SKUPAJ 

 Število odgovorov  36 2 38 

 Odstotki  94,74 5,26 100 

 

 

 

 

7. Ali ste zadovoljni z načinom priprave hrane v našem vrtcu?  DA NE SKUPAJ 

 Število odgovorov  36 2 38 

 Odstotki  94,74 5,26 100 
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8. Želite morebitne dodatne 

informacije? Katere? 

• Škoda, da enota Tišina nima svoje kuhinje, kjer bi lahko 
pripravljala svežo hrano (iz njive na mizo). 

• Informacije o poreklu (državi) živil. 

 
9. Kaj vaš otrok pove o vrtčevski 

prehrani doma? 

(pohvale in graje) 

• Kuharji dobro kuhajo. 

• Zadovoljen s posameznimi jedmi, večkrat gre iskat še več. 

• Hrana je dobra in okusna. 

• Večkrat pohvali hrano. 

• Doma pove, kaj so jedli in koliko. 

• Všeč so mu juhe in sladice, meso mu ni všeč. 

• Hrana je dobra, razen tega, da se vedno pije samo čaj. 

• Občasno je zadovoljen s hrano, občasno pa mu ne odgovarja. 

• Da ne jedo tega, kar je napisano na jedilniku. 

 

10. Kot na vseh področjih tudi na področju prehrane načrtujemo izboljšave. Prosimo za vaše predloge, čemu 

naj damo prednost – podajte svoje komentarje na različnih področjih. 

a.) Kultura prehranjevanja. • Bonton pri mizi, osnove prehranjevanja in obnašanja za mizo. 

• Neješče otroke bolj spodbuditi k prehranjevanju. 

• Vključiti kakšne igre pri kosilih (jemo v restavraciji, postrežba, 
priprava mize). 

• Pomembno. 

• Lepo poskrbljeno. 

b.) Zdravo prehranjevanje. • Dobro urejeno in pomembno. 

• Zdrava hrana potrebna za razvoj otroka. 

• Otroci dobijo čim več hranljivih obrokov. 

• Čim manj predelane hrane. 

• Lokalna hrana. 

c.) Pestrost jedilnikov. • Vsak dan nekaj drugega. 

• Potrebna pestrost jedilnikov, da se ne naveličajo hrane. 

• Dodajali bi lahko več začimb. 

• Pomembno. 

d.) Količina sadja in zelenjave. • Sezonsko sadje, zadostna količina. 

• Raznovrstnost sadja in zelenjave. 

• Več zelenjave, tudi surove. 

• Čim več sadja in zelenjave lokalnih pridelovalcev. 

• Na razpolago tudi med obroki. 

e.) Vključevanje EKO živil. • Podpiramo in je pomembno. 

• Čim več živil domačih ekoloških ponudnikov. 

• Pomembno poreklo živil. 

f.) Način priprave hrane. • Čim manj ocvrtega. 

• Kuhano in pečeno. 

• Čim bližje mizi (kuhinja na Tišini). 

• Kuhanje na sopari. 

g.) Izbor živil. • Špageti, makaroni, več zelenjave k obrokom. 

• Juhe, riž, krompir, mlinci, zelenjava. 

• Sezonsko živila in lokalno pridelana. 

h.) Drugo. • Mala šola gospodinjstva: priprava palačink, ocvrta jajca, namazi. 

• Mogoče občasno pomfrit. 

• Predstaviti živali, ki nam dajejo hrano. 
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11. 
Kako pogosto naj jedilnik 

vsebuje brezmesni dan? 
 

1× na 

teden 

2× na 

teden 

1× na 

mesec 

Na jedilniku so 

samo mesne jedi 
SKUPAJ 

 Število odgovorov  23 14 2  39 

 Odstotki  59 35,9 5,1  100 

 

 

 

 

Vsem staršem, ki ste oddali izpolnjene ankete, se za sodelovanje najlepše zahvaljujemo! 
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