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IZVLEČEK

Uvod: Negotovosti na trgu živil imajo za posledico razvoj sistemov nakupa živil, kjer se
hrana direktno kupuje od lokalnih (slovenskih) pridelovalcev in predelovalcev. Javnim
vzgojno-izobraževalnim zavodom se to omogoča na podlagi uveljavljanja načela kratkih
verig in skrbno oblikovanih sklopov živil javnih naročil. Namen: Namen raziskave je
raziskati dejavnike, ki vplivajo na vključevanje lokalno pridelane in predelane hrane v
vzgojno-izobraževalne zavode (vrtce). Metode dela: Uporabljena je eksploratorna študija,
ki vključuje nekatere eksplanatorne (razlagalne) elemente. Raziskava temelji na zaporedni
integraciji kvantitativne in kvalitativne raziskovalne metode, ki sta se izvedli v smiselnem
zaporedju. Podatki za kvantitativno analizo so pridobljeni s pomočjo spletnega anketnega
vprašalnika, ki je bil razposlan vsem vrtcem (N = 393), ki so bili 28. novembra 2014
objavljeni na spletni strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Anketni vprašalnik je
izpolnilo 23,6 % (N = 93) vrtcev. Kvalitativne (tekstovne) podatke za kvalitativno analizo
vsebine smo pridobili iz dveh virov, in sicer iz odprtih vprašanj spletnega anketnega
vprašalnika in namensko izbranih petih delno strukturiranih intervjujev z organizatorjem
prehrane ali z odgovorno osebo za vključevanje lokalno pridelane in predelane hrane v
vzgojno-izobraževalni zavod. Za obdelavo kvantitativnih podatkov je bil uporabljen Excel
in SPSS 21. Rezultati: Rezultati analize prikazujejo, da več kot polovica vrtcev vključuje
manj kot 20 % lokalno pridelane in predelane hrane. Dejavniki, ki vplivajo na vključevanje
lokalno pridelane in predelane hrane so višje cene, premajhna ponudba in javni razpis.
Razprava in sklep: Po naši oceni najpomembnejši dejavnik vpliva na vključevanje lokalno
pridelane in predelane predstavljajo javna naročila.

Ključne besede: lokalno pridelana in predelana hrana, dejavniki vpliva na vključevanje
hrane, vzgojno-izobraževalni zavodi, vrtci, načelo kratkih verig, javna naročila.

ABSTRACT

Introduction: Uncertainties of the food market result in the development of food-purchasing
systems, in which food is being acquired directly from local (Slovenian) farmers and
producers. Public educational institutions are enabled to do so on the basis of the short supply
chains principle and carefully designed food groups incorporated into the policy for
competitive public ordering. Purpose: The purpose of the research is to investigate which
factors are affecting the integration of locally grown and produced food into educational
institutions (kindergartens). Methods of approach: An exploratory study, which integrates
some of the explanatory (explicative) elements was used. The research is based on mixed
methods where quantitative and qualitative methods are carried out in a logical sequence.
Data for the quantitative analysis was obtained from a web questionnaire, which was sent to
all kindergartens (N = 393) and was published on the website of the Ministry of Education,
Science and Sport on November 28, 2014. The questionnaire was completed by 23.6 % (N
= 93) of kindergartens. The qualitative (textual) material for qualitative content analysis was
gained from two sources: partially open and open-ended questions from online survey
questionnaire and from five partially structured interviews with a nutrition expert or with the
responsible person for the purchase (integration) of locally produced food in kindergartens.
To analyze the quantitative data, Excel and SPSS 21st was used. Results: Factors affecting
the integration of locally grown and produced food into kindergartens are higher prices, a
lack of supply and public procurement. Discussion and Conclusion: By our estimation, the
most important factor that impacts the integration of locally grown and produced food is
public procurement.

Keywords: locally grown and produced food, factors influencing integration of food,
educational institutions, kindergarten, short supply, public procurement.
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SEZNAM KRATIC

LPPH

Lokalno pridelana in predelana hrana
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Vzgojno-izobraževalni zavod

FTS

Farm-to-school programs
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Organizator prehrane
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Republika Slovenija

URL

Enolični krajevnik vira (ang: Uniform Resource Locator)

HACCP

Haccp Analysis Critical Control Points

EU

Evropska unija

JN

Javna naročila

1 UVOD
Programi vključevanja lokalno pridelane in predelane hrane (LPPH) v vrtcih in tudi nasploh
v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ)1 v zadnjih nekaj letih vse bolj pridobivajo na
pomenu.
Ocenjuje se, da vključevanje LPPH v VIZ, ki temelji na pristopu učinkovitega družbenega
partnerstva, lahko vpliva na izboljšanje prehranjevalnih vzorcev otrok in istočasno spodbuja
lokalno ekonomijo (Joshi in Azuma, 2009). Pomemben ekonomski vpliv LPPH, ki je
posledica vključitve v sistem dobave živil2 javnih zavodov (npr. šole, vrtci, domovi za
ostarele, bolnišnice in drugi zavodi) izpostavljajo tudi slovenski pristojni organi. Po oceni
pristojnih organov predstavljajo javni zavodi pomembnega odjemalca, saj na letni ravni
porabijo 120 milijonov evrov za nakup živil. Iz česar izhaja, da lahko javni zavodi
predstavljajo pomemben dejavnik pri spodbujanju pridelave in potrošnje lokalno pridelane
hrane v Republiki Sloveniji (RS) (Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
in Ministrstvo za finance, 2013). Poleg pozitivnega vpliva na lokalno ekonomijo se LPPH
pripisuje še pozitivni vpliv v smislu pridobivanja znanja ter razvoju odnosa in zavedanja o
pomenu zdravih prehranjevalnih navad pri otrocih (Joshi in Azuma, 2009). Razvijanje
prehranjevalnih navad ima vpliv na potrošnjo hrane in na zagotavljanje trajnostnega
prehranskega sistema (Verain et al., 2015). Vključevanje LPPH v VIZ ima v konceptu
razvoja trajnostne prehrane pomembno vlogo. Namreč, namen vključevanja LPPH v VIZ je
ustvariti sistem pridelave in predelave hrane, distribucije in porabe živil, ki ne bo izključno
temeljil na izmenjavi blaga (Izumni et al., 2010). Namesto sistema, ki temelji izključno na
Opredelitev pojma »vzgojno-izobraževalni zavod«: Opredelitev pojma »vzgojno-izobraževalni zavod«:
Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1, 72/05, 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) v 3. členu opredeljuje, da je
vrtec sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja. Ker se vrtci pojavljajo kot samostojni zavodi in tudi kot del
drugih zavodov (npr. šole) uporabljamo glede na kontekst besedila v nalogi tako pojem »vrtci« kot tudi pojem
»vzgojno-izobraževalni zavod«. Pojem »vzgojno-izobraževalni zavod« se v nalogi navezuje na zavode, ki
poleg predšolske dejavnosti (vrtca) opravljajo tudi druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti in za katere
predvidevamo, da nimajo ločenega poslovanja (en subjekt), kar v našem primeru pomeni enotno naročanje
živil. S tem pojasnjujemo in utemeljujemo uporabo pojmov »vrtec« in »vzgojno-izobraževalni zavod«. V
nalogi se uporabljata oba pojma, skladno s kontekstom besedila.
2
Opredelitev pojma »hrana«: po Uredbi (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja
2002 o določitvi splošnih načel in zahtev živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane
in postopkih, ki zadevajo varnost hrane v 2. členu definira »hrana« (ali »živilo«) kot vsako snov ali izdelek, v
predelani, delno predelani ali nepredelani obliki, namenjeni za uživanje ali se smiselno pričakuje, da ga bodo
uživali ljudje. S tem pojasnjujemo in utemeljujemo uporabo pojmov »hrana« in »živilo«, ki sta sinonima in se
v nalogi uporabljata oba, skladno s kontekstom besedila.
1

1

izmenjavi blaga, je težnja na oblikovanju nove, tako imenovane »moralne ekonomije šolske
prehrane«. Ti programi šolske prehrane združujejo v sistem nabave živil širši družbeni in
okoljski pomen (Morgan in Sonimo, 2008, cit po. Izumni et al., 2010). Osnovni princip
programov šolske prehrane je podpora lokalni in trajnostni kmetijski dejavnosti. Programi
šolske prehrane izključujejo kmetijsko dejavnost, ki temelji na intenzifikaciji in hkrati
prenašajo na otroke in zaposlene v VIZ znanje o izvoru živil (Azuma in Fisher, 2001).
Strateški dokumenti na globalnem nivoju definirajo trajnostno prehrano kot prehrano, ki ima
nizek vpliv na okolje, ki prispeva k prehranski varnosti in zdravemu načinu življenja
sedanjih in bodočih generacij. Trajnostna prehrana je v bran biodiverziteti in ekosistemu,
kulturni sprejemljivosti, ekonomski pravičnosti in dostopnosti, prehranski zadostnosti,
zdravstveni ustreznosti ob hkratni optimizaciji naravnih in človeških virov (slika 1)
(Burlingame in Derini, 2010).

Slika 1: Shematičen prikaz trajnostne prehrane (Burlingame in Derini, 2010)

Konceptu trajnostne prehrane sledi tudi RS. V zadnjih nekaj letih so bili številni strateški
dokumenti in pravni akti deležni sprememb prav na račun zagotavljanja trajnostnega sistema
prehranjevanja. Glede na pozitivni vpliv vključevanja LPPH v VIZ in s tem na otroke
ocenjujemo, da je pomembno, da se vključevanju LPPH posveti pozornost. Ker strateški
dokumenti in pravni akti do določene mere spodbujajo vključevanje LPPH, ocenjujemo, da
je pomembno raziskati problematiko vključevanja LPPH v VIZ. S tem namenom smo se v
raziskavi posvetili ugotavljanju dejavnikov, ki vplivajo na vključevanje LPPH v VIZ.

2

1.1

Dejavniki, ki vplivajo na vključevanje LPPH v VIZ

Dejavniki, opisani v nadaljevanju naloge, so oblikovani na podlagi pregleda literature.

a) Dejavnik: izvor živila
Osnovni dejavnik, ki lahko vpliva na vključevanje LPPH v VIZ, je izvor živila. Namreč,
če neko živilo ni lokalnega izvora, se ga ne more vključevati v VIZ kot LPPH. Ko
govorimo o LPPH govorimo o hrani, ki je pridelana in predelana v RS. Natančnejšo
opredelitev LPPH podaja v 61. členu Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS št. 45/08, 57/12,
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15). Omenjeni člen zakona opredeljuje LPPH kot
majhne količine primarnih pridelkov in izdelkov, ki jih določeno kmetijsko gospodarstvo
proizvede in neposredno proda končnemu potrošniku ali lokalnemu maloprodajnemu
podjetju, ki jih le-ta potem neposredno proda končnemu potrošniku na lokalnem trgu.
Lokalni trg je opredeljen kot celotno območje RS. LPPH se lahko neposredno proda
končnemu potrošniku (npr. kot na kmetijskem gospodarstvu (prodaja na kmetiji), na
tržnicah, na premičnih prodajnih objektih (npr. premična stojnica in potujoča
prodajalna), preko direktne prodaje od vrat do vrat, na sejmih in prireditvah ter lokalnim
prehranskim obratom javne prehrane (sem spadajo menze, šole, vrtci, bolnišnice,
domovi, gostinski obrati in turistične kmetije).

b) Dejavnik: strateški dokumenti in način nabave živil
Drugi dejavnik, ki vpliva na vključevanje LPPH v VIZ, so strateški dokumenti in s tem tudi
sistem preko katerega se živila v VIZ nabavljajo. Strateški dokumenti so pomembni iz vidika
dajanja navodil VIZ glede nabave živil. Sem spadajo:
Smernice za nabavo kakovostnih prehranskih izdelkov v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah:
-

Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (1.
verzija), ki jih je Ministrstvo za zdravje izdalo leta 2008. Priročnik je bil izdan z
namenom zagotavljanja nabave kakovostnih živil in s tem doseganje ciljev
3

Resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005–2010. V priročniku so
opisane kakovostne zahteve za posamezne skupine živil, ki ustrezajo načelom zdrave
prehrane. Resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike 2005–2010 (Ur. l.
RS, št. 39/05) je nadomestila Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in
telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 (Ur. l. RS, št. 58/05). Medtem ko je
priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah še zmeraj
enak. Neposodobljenost priročnika z merili kakovosti za živila v vzgojnoizobraževalnih ustanovah lahko predstavlja enega izmed dejavnikov vpliva na
vključevanje LPPH v VIZ.
Proces nabave živil v vzgojno-izobraževalnih ustanovah:
Vključevanje LPPH v VIZ lahko poteka na dva osnovna načina, in sicer preko javnega
razpisa (vključno z izločenimi sklopi) in preko direktnega nakupa v primeru, da VIZ ni vezan
na javna naročila.
i.

Nabava živil na podlagi javnega razpisa, katerega osnovni cilj je gospodarna nabava
blaga, storitev itd., kot to določa Zakon o javnem naročanju (Ur. l., RS, št. 128/06,
16/08, 19/10, 18/11, 90/12 – odl. US,12/13 – UPB1, 19/14, 90/14 – ZDU-1I): Pri tem
je še potrebno omeniti, da se določbe ZJN-2 ne uporabljajo za javna naročila, katerih
vrednost je nižja od 20.000 EUR brez DDV (t. i. Evidenčna naročila). Pomembna
premika glede sukcesivne dobave živil v javnih zavodih se na nacionalnem nivoju
odražata preko dopolnitve zakona o Javnem naročanju (Ur. l., RS, št. 128/06, 16/08,
19/10, 18/11, 90/12 – odl. US,12/13 – UPB1, 19/14, 90/14 – ZDU-1I). In sicer:
a. Prvi premik predstavlja dopolnitev 48. člena (v letu 2008). Omenjenemu členu je bila
vključena predpostavka, da se pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju živil
prednostno upoštevajo živila, ki so vključena v sheme kakovosti (npr. sezonsko
pridelana živila na integriran način, sezonsko pridelana živila na ekološki način ipd.)
in živila, ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti živil. V skladu z
dopolnitvami Zakona o javnem naročanju je cena pri nabavi še zmeraj ena izmed
pomembnejših in odločujočih dejavnikov pri izboru dobavitelja. Cena predstavlja
odločujoče merilo takrat, ko nam ponudnik ponuja več, po kakovostnih merilih
enakovrednih oziroma primerljivih živil. Iz navedenega sledi, da je izrednega
pomena, kako je javno naročilo za sukcesivno dobavo živil pripravljeno in kakšni
kriteriji so vključeni v merila za izbor ponudnikov.
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b. Drugi pomemben premik predstavlja sprememba 14. člena Zakona o javnem
naročanju (Ur. l., RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 – odl. US, 12/13 – UPB1,
19/14, 90/14 – ZDU-1I) iz leta 2013. Omenjena sprememba javnim zavodom
omogoča, da se iz postopka javnega naročila izločijo posamezni sklopi, v kolikor
naročilo ne presega 80.000,00 evrov in 20 % skupne vrednosti celotnega javnega
naročila živila. Ta dopolnitev omogoča direkten nakup LPPH pri lokalnem
ponudniku na podlagi principa povpraševanja – ponudbe.
ii.

Nabava živil preko direktnega nakupa v primeru, da vrtec ni vezan na javna naročila.
V tem primeru VIZ nabavlja živila po principu povpraševanje – ponudba.
Pri nabavi živil preko javnega naročila in ne nazadnje tudi pri direktnem nakupu po
principu povpraševanje – ponudba so pomembni še drugi dokumenti, ki so VIZ lahko
podrobneje v pomoč pri urejanju vključevanja LPPH v VIZ. Ti dokumenti so:
Priporočila za javno naročanje živil, ki jih je leta 2013 pripravilo Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje v sodelovanju z Ministrstvom za finance, so nastala na podlagi
sprememb, ki se vežejo na določitev prioritetnega področja kmetijstva in s tem
povezana uveljavitev načela kratkih verig. Namen načela kratkih verig je doseči višjo
stopnjo samooskrbe s kakovostnimi in lokalno pridelanimi živili, zagotoviti hrano za
ranljivo populacijo, spodbujati trajnostno rabo površin, namenjenih za pridelavo živil
in ohranjati delovna mesta na podeželju.
Na podlagi osnovnega namena priporočila vključujejo v področje javnega naročanja
živil sledeča področja: sezonska živila (objavljen koledar živil po sezonah), kratke
oskrbovane verige (z namenom zagotavljanja samooskrbe, povezovanje členov na
začetni stopnji prehranjevalne verige, skrajšanje dobavne verige), zeleno javno
naročanje (z namenom zmanjšanja negativnih vplivov javnega sektorja na okolje:
okolju sprejemljivejši izdelki, nove zelene tehnologije), kakovost in označevanje
živil (umestitev kakovostnega parametra, poleg cene, v postopek izbora živil), sheme
kakovosti (vključujejo sheme kakovosti določene v zakonu o kmetijstvu,
označevanje živil, način vključevanja zahtev glede kakovosti živil v postopek
javnega naročanja (na način, da se ob postavljenih zahtevah zagotavlja zadostna mera
konkurence), inšpekcijski nadzor, priporočene zahteve kakovosti za posamezne vrste
živil, sklepanje in izvajanje okvirnih sporazumov, zahteve glede finančnih
zavarovanj pri javnem naročanju živil (Priporočila za javno naročanje živil, 2013).
Priporočila predstavljajo pomemben vir informacij za osebe, ki so odgovorne za
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vključevanje LPPH v VIZ. Zaradi tega ocenjujemo, da v kolikor so priporočila dovolj
natančna in sistematična lahko vplivajo na hitrejše in enostavnejše vključevanje
LPPH v VIZ.
-

Načelo zelenega javnega naročila se izvaja na podlagi Uredbe o zelenem javnem
naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14). Uredba v prilogi
2 določa temeljne in dodatne okoljske zahteve za živila, pijače, kmetijske pridelke
za prehrano in gostinske storitve. Znotraj teh zahtev so navedeni načini, kako lahko
naročnik določi, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoč in
hkrati določa temeljne okoljske zahteve pri oddaji javnega naročila. Te zahteve so
lahko:
-

temeljne okoljske zahteve za živila, ki določajo, da je potrebno vključevati
najmanj 10 % ekološko pridelane hrane. Pri tem se lahko poleg cene in
morebitnih drugih meril določi kot merilo za izbor več ekoloških živil in
embalaža;

-

dodatne okoljske zahteve za živila določajo vključevanje najmanj 15 %
ekološko pridelanih živil;

-

temeljne okoljske zahteve za gostinske storitve opredeljujejo vključevanje
najmanj 5 % ekološko pridelane hrane in najmanj 35 % sadja, zelenjave in
proizvodov iz lova ali ribolova, ki morajo biti izbrana glede na letni čas
(sezonska živila);

-

dodatne okoljske zahteve za gostinske storitve.

Načela zelenega javnega naročanja po Uredbi o zelenem javnem naročanju (Ur. l.
RS, št. 102/11, 18/12, 24/12,64/12, NPB3, 2/13, 89/14) omogočajo vključitev v javna
naročila številne kriterije, ki lahko vplivajo na vključitev LPPH v VIZ. Primer
uveljavljanja načela kratkih verig je lahko embalaža, kjer naročnik zahteva pakiranje
v večji embalaži, povratni embalaži itd. in te zahteve vključi v kriterije izbora v JN.
Večja in povratna embalaža je lahko hkrati ključni odločujoči kriterij za nakup
nekega živila, hkrati pa lahko predstavlja znižanje nakupnih stroškov. Seveda so ta
načela uresničljiva ob predpostavki, da na trgu obstajajo dobavitelji LPPH, ki
ustrezajo zahtevam naročnika. Iz navedenega lahko sklepamo, da omenjena uredba
lahko vpliva na vključevanje LPPH.
-

Sheme kakovosti se določajo na podlagi 69. člena Zakona o kmetijstvu (Ur.

l. RS, št. 45/08, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15). Shema kakovosti živila
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pomeni, da neko živilo oziroma prehrambeni izdelek izpolnjuje določena merila in
zahteve glede značilnosti, ki se vežejo na postopek pridelave in predelave kmetijskih
pridelkov ali živil, in presegajo predpisano kakovost ali pogoje glede varstva zdravja
ljudi, živali ali rastlin, dobrega počutja živali, varovanja oziroma zaščite okolja in je
hkrati pomembno za pospeševanje proizvodnje višje ali posebne kakovosti, ki je
tržno zanimiva in prepoznavna za potrošnika. Sheme kakovosti, ki jih navajajo
Priporočila za javno naročanje živil (2013) so povzete po Zakonu o kmetijstvu (Ur.
l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15): ekološki kmetijski
pridelki oziroma živila (72. člen), integrirani kmetijski pridelki oziroma živila (73.
člen), kmetijski pridelek ali živilo višje kakovosti (75. člen), zajamčena tradicionalna
posebnost (76. člen), označba porekla (77. člen), geografska označba (78. člen) in
označbe »naravna mineralna voda« (80. člen) ter dobrote z naših kmetij (88. člen).

c) Dejavnik: tip VIZ (javni, zasebni)
Glede na tip so vrtci lahko javni ali zasebni. Javni vrtec lahko ustanovi le občina, medtem
ko zasebni vrtec lahko ustanovijo domače in tuje pravne ali fizične osebe (Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFI), Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 –
popr., 22/00 – ZJS, 108/02, 34/03, 55/03 – UPB2, 79/03, 115/03 – UPB3, 65/05, NPB9,
98/05 – UPB4, 118/06 – ZUOPP-A, 129/06, 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15). Nabava živil in s tem
tudi vključevanje LPPH v vrtce, ki so javni, se od zasebnih razlikuje po tem, da so se
javni vrtci dolžni ravnati po Zakonu o javnem naročanju (Ur. l., RS, št. 128/06, 16/08,
19/10, 18/11, 90/12 – odl. US,12/13 – UPB1, 19/14, 90/14 – ZDU-1I), medtem ko
zasebni zavodi niso vezani na zakon o javnem naročanju. Na podlagi tega ocenjujemo,
da tip VIZ lahko vpliva na vključevanje LPPH v VIZ.

d) Dejavnik: velikost VIZ
Velikost VIZ ima vpliv na porabo sredstev za nakup živil, namenjenih za prehrano otrok.
V kolikor vrednost nabave živil na letni ravni ne presega 20.000,00, VIZ ni dolžan izvesti
postopek javnega naročila. V primeru, da letni strošek za nakup živil v VIZ presega
20.000,00 evrov, je VIZ dolžan izvesti postopek javnih naročil za nabavo živil kot to
določa Zakon o javnem naročanju (Ur. l., RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 –
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odl. US,12/13 – UPB1, 19/14, 90/14 – ZDU-1I). Predvidevamo, da lahko velikost VIZ
vpliva na vključevanje LPPH tako v primeru majhnih kot v primeru velikih VIZ.
Ocenjujemo, da se ta vpliv lahko kaže tako v primeru naročanja majhnih kot velikih
količin živil. Majhni VIZ načeloma naročajo manjše količine živil, kar bi lahko
predstavljalo težavo z vidika racionalnosti dostave naročenega živila. Medtem ko veliki
VIZ načeloma naročajo večje količine živil, kar lahko predstavlja težavo iz vidika
količinske dostave določenega živila.

e) Dejavnik: parametri kakovosti LPPH
Izumni in sodelavci (2010) so v raziskavi ugotavljali, zakaj šole in distributerji LPPH
sodelujejo v »Farm to School« (FTS) programih. Rezultati vsebinske analize intervjuja
z zaposlenimi v šoli, ki skrbijo za prehrano otrok, prikazujejo, da se šole in distributerji
LPPH odločajo za sodelovanje v FTS programih zaradi tega, ker je učencem LPPH všeč.
Ugotovili so, da se pojem »všeč« povezuje s kakovostjo živil; vplivom oseb, ki so
zadolženi za prehrano otrok in z vzpostavljanjem odnosa z lokalnimi pridelovalci.
Kakovost LPPH se tudi povezuje s svežostjo in boljšim okusom. Svežost in okus se
izpostavi tudi v povezavi z oddaljenostjo pridelave. Bližje pridelana hrana, ki je bila
pobrana en dan pred distribucijo v kuhinjo, zgleda bolj sveža in je boljšega okusa. Vpliv
oseb, ki so zadolžene za prehrano otrok, se kaže skozi motivacijo otrok, da poskusijo
lokalno pridelano hrano. Vzpostavljen odnos z lokalnim pridelovalcem se kaže skozi
dojemanje občutka, da je neko živilo lokalno pridelano in predelano. Povezava učencev
z lokalnimi pridelovalci je bila izvedena na formalni (obisk pridelave) in neformalni
(dostava živil) ravni (Izumni et al., 2010). Na podlagi zgoraj navedenega predvidevamo,
da lahko prepoznavanje parametrov kakovosti LPPH vpliva na vključevanje LPPH v
VIZ.

f) Dejavnik: cena prehrane
Ocenjujemo, da je cena prehrane otrok lahko tisti dejavnik, ki bistveno omeji ali
spodbudi vključevanje LPPH in je v odvisnosti s tržno ceno LPPH. Ceno prehrane
posamezni vrtci, ne glede na ustanovitev vrtca (javni, zasebni, zasebni s podeljeno
koncesijo), oblikujejo sami na podlagi dejanske porabe živil pri pripravi jedi na
posameznega otroka. V primeru vzgojno-varstvene družine se vsi pogoji izvajanja
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vzgojno-izobraževalne dejavnosti vključno s prehrano urejajo s pogodbo med javim
vrtcem in izvajalcem vzgojno-varstvene družine ob soglasju ustanovitelja (Pravilnik o
vzgojno-varstvenih družinah, Ur. l. RS, št. 64/96, 76/08). Kako je z oblikovanjem cen
prehrane pri zasebnih vrtcih brez dodeljene koncesije nismo zasledili. Sklepamo pa
lahko, ker gre v celoti za lastni kapital, da stvari urejajo po svoje. To pomeni, da niso
vezani na nobene zahteve glede načina nakupa živil. Sodeč po izjavi odgovorne osebe
(telefonski pogovor Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dne 12. 10. 2015) na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport podatkov, ki se navezujejo na oblikovanje
cen in s tem tudi prehrane, ne zbirajo. Opažajo edino, da v primeru več vrtcev na
področju občine, le-ta uskladi cene posameznih vrtcev. Bolj natančnega odgovora zato,
ker so vrtci pod okriljem občin, nismo uspeli dobiti (telefonski pogovor Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, dne 12. 10. 2015). Strošek živil za otroke, ki obiskujejo
javni vrtec oziroma vrtec, za katerega veljajo pravila javnega vrtca (prejema koncesijo),
je opredeljen kot ena izmed treh točk elementov oblikovanja cen programov v Pravilniku
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l.
RS, št. 97/03, 77/05, 120/05). Poleg stroškov živila sta ključna elementa za oblikovanje
cen programov še stroški materiala in storitev ter stroški dela, ki sta podrobneje
opredeljena v 5. in 6. členu omenjenega pravilnika. Pri določanju stroška, ki nastane
zaradi porabe živil pri pripravi obrokov namenjenih otrokom, ki obiskujejo določen
program v vrtcu, moramo poznati sledeče podatke:
i.

podatek o zaužitih obrokih na otroka v vrtcu: podatek o vrsti obrokov je odvisen od
programa, ki ga vrtec izvaja in je lahko dnevni, poldnevni, krajši program ali program
vzgojno-varstvene družine. Dnevni program se izvaja od šest do devet ur dnevno.
Izvaja se lahko dopoldne, popoldne, cel dan ali izmenično. Poldnevni program se
izvaja od štiri do šest ur dnevno. Izvaja se lahko dopoldne, popoldne ali izmenično.
Oba programa ne glede na čas izvajanja obsegata vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
Krajši program traja od 270 do 720 ur letno in poleg vzgoje in varstva lahko obsega
tudi prehrano (ni pa nujno) (Direktorat za predšolsko vzgojo, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, 2015). Iz navedenega izhaja, da je prehrana
prilagojena času izvajanja programa in lahko obsega različne kombinacije obrokov
(zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica, večerja).

ii.

podatek o normativu živil na otroka (oziroma povprečna poraba posameznih živil)
za pripravo posameznega obroka: pri normativnih količinah posameznih živil je
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potrebno upoštevati smernice zdravega prehranjevanja opisane v dokumentu, ki ga
je pripravilo Ministrstvo za zdravje »Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojnoizobraževalnih ustanovah« (Gabrielčič in sod., 2005). Trenutno veljavne smernice
pri načrtovanju prehrane temeljijo na energijskih potrebah posameznika ali skupine.
Kar pomeni, da se OP pri načrtovanju prehrane ravna po energijskih potrebah, ki
ustrezajo določeni starosti otroka. Obroke se načrtuje tako, da se čez dan zagotovi
ciljne energijske potrebe (Gabrielčič in sod., 2005). Poleg upoštevanja strateških
dokumentov je zelo pomembna dovzetnost do vsakodnevne prakse, ki jo je potrebno
čim bolj smiselno upoštevati in vključevati v načrtovanje prehrane otrok.
Upoštevanje vsakodnevne prakse je zelo pomembno pri zmanjšanju zavržkov hrane
kot tudi stroškovni optimizaciji.
podatek o ceni živil: do podatka o ceni posameznih živil pridemo na dva načina. In

iii.

sicer, na podlagi predračunskih obrazcev javnih naročil in na podlagi ponudbe
potencialnega dobavitelja.
iv.

podatek o prisotnosti/odsotnosti otroka: v primeru, da je otrok odsoten iz vrtca se
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Pravila o odsotnosti otroka iz
vrtca določi ustanoviteljica vrtca (Direktorat za predšolsko vzgojo, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, 2015).
Na podlagi navedenih podatkov izračunamo strošek, ki ga predstavljajo živila za
pripravo posameznih obrokov na otroka, vseh obrokov na dan in na mesec. V kolikor
je tržna cena LPPH višja, kot si lahko VIZ privošči, bo po vsej verjetnosti vključeval
manj LPPH.

g) Dejavnik: tržna cena LPPH
Cena LPPH je lahko ključni dejavnik, ki vpliva na vključevanje lokalno pridelane hrane
v VIZ in je v odvisnosti z dejavnikom »cena prehrane«. Kakšna je ugodna tržna cena
LPPH je odvisno od posameznega VIZ. Iz napisanega sledi, da je tržna cena LPPH tisti
dejavnik, ki določa če in koliko LPPH bo nek VIZ vključil. V naši raziskavi nismo
raziskovali dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje cene LPPH. Kljub temu v
nadaljevanju navajamo rezultate raziskave avtorjev Izumni in sodelavci (2010), ki
ugotavljajo, da šole in distributerji LPPH sodelujejo v FTS programih med drugim zaradi
sprejemljive cene LPPH. Namreč respondenti ocenjujejo, da je cena LPPH konkurenčna
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in pogosto cenejša od živil, ki se niso nabavljala pri lokalnih pridelovalcih in
predelovalcih. Nižjo ceno so respondenti raziskave povezovali s kratkimi transportnimi
potmi. In sicer se hrana, ki je pridelana v bližini, transportira krajši čas in ima posledično
nižjo ceno. Ceno LPPH so respondenti v raziskavi navezali še na kratke distribucijske
poti v smislu pakiranja in s tem povezanih stroškov. Namreč, če kupujejo hrano, ki je
pridelana v neposredni bližini, je strošek pakiranja nižji, saj transportna pot ni dolga.
Poleg tega so lahko živila pakirana v povratni embalaži. Nižjo ceno LPPH navezujejo
tudi na izdelke, ki so nižje kakovosti, in sicer to opredeljujejo z dejstvom, da za pripravo
določenega živila ne potrebujemo vedno popolnega živila. V rezultatih avtorji
izpostavljajo tudi vpliv vzpostavljenega odnosa z lokalnim pridelovalcem na ceno
LPPH. Izumni in sodelavci (2010) to opisujejo preko primera, kjer lokalni pridelovalec
želi prodati določena živila. V kolikor živila proda direktno šoli, jih prav zaradi
vzpostavljenega dobrega odnosa proda po nekoliko višji ceni v primerjavi z prodajo
živila distributerju (posredniku). V raziskavi se izpostavlja tudi primer, ko je neko živilo
pri lokalnem pridelovalcu dražje, vendar se je dotična šola vseeno odločila za nakup tega
živila. Odločila se je na podlagi boljšega izkoristka živila (manj odpadkov), kot bi ga
sicer imelo isto živilo, nabavljeno preko grosista (veleprodaje) (Izumni et al., 2010).

h) Dejavnik: podpira se lokalne pridelovalce
Z nakupom LPPH podpiramo in spodbujamo lokalne pridelovalce k nadaljnjemu razvoju
ter pridelavi in predelavi LPPH. V pomen podpore lokalnim pridelovalcem je preko
posrednih ciljev vključena tudi Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega
kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo si hrano za jutri« (ReSURSKŽ) (Ur.
l. RS, št. 58/11). V raziskavi avtorjev Izumni in sodelavci (2010) so respondenti
izpostavili, da z nakupom LPPH podpirajo lokalne pridelovalce v smislu zagotavljanja
finančnih prihodkov in ohranjanje kmetijske panoge.

i) Dejavnik: logistika in naročanje živil
Ocenjujemo, da je logistika oziroma dostava živil do VIZ lahko eden izmed dejavnikov,
ki lahko vpliva na vključevanje LPPH v VIZ. Nekateri avtorji navajajo, da je lahko
logistika eden izmed ključnih dejavnikov, ki lahko vpliva na vključevanje LPPH v VIZ
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(Gregorie in Strohben, 2002; Allen in Gutman, 2006; Berkenkamp, 2006; Izumni et al.,
2006 cit po Izumni et al., 2010). Prav tako predstavlja naročanje direktno pri
posameznem lokalnem pridelovalcu živila popolnoma drugačno prakso dela, kot so je
VIZ bili deležni v preteklosti in se je nabava živilskih in neživilskih izdelkov, potrebnih
za pripravo jedi, naročala preko veleprodaje. Kot rezultat potreb VIZ in sprememb v
praksi nabave živil so se tako imenovani FTS programi prilagodili na način, da so
urejanje naročil in logističnih zadev prenesli na tako imenovane intermediatorje oziroma
posrednike. Intermediatorji temeljijo na modelu transparentnega poslovanja (Izumni et
al., 2010).
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2 NAMEN IN CILJI
Namen raziskave je ugotoviti vrste dejavnikov, ki vplivajo na vključevanje LPPH v VIZ.
Predvidevamo, da je uspešnost/neuspešnost vključevanja LPPH odvisna od določenih
dejavnikov, ki lahko spodbujajo ali zavirajo vključevanje LPPH v VIZ.
Cilj naloge je raziskati dejavnike vpliva na vključevanje LPPH v VIZ. Za doseganje namena
in ciljev naloge smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Koliko vrtcev v RS vključuje do 20 % in nad 20 % LPPH?
2. Ali se razlikuje vključevanje LPPH v vrtce glede na tip vrtca (javni, zasebni)?
3. Kateri dejavniki so ključni, da VIZ vključuje več kot 20 % LPPH?
4. Kateri dejavniki ovirajo VIZ, da vključi 20 % ali manj LPPH?
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3 METODE DELA
Za doseganje raziskovalnih ciljev je v osnovi uporabljena eksploratorna presečna študija, ki
vključuje nekatere eksplanatorne elemente. Uporabljena je integracija kvantitativnih in
kvalitativnih metod v smiselnem zaporedju. V tem primeru gre za dvofazni raziskovalni
načrt. Prvo fazo predstavlja kvantitativna raziskovalna metoda (spletna anketa). Drugo fazo
predstavlja kvalitativna raziskovalna metoda (delno strukturirani intervju). Ubrani pristop
lahko opišemo kot integracijo metod s pojasnjevalnim raziskovalnim načrtom z modelom
izbire udeležencev (Creswell in Plano Clark, 2007).

Ciljna populacija
V raziskavi predstavljajo ciljno populacijo vrtci RS, ki so lahko samostojni ali v sklopu
šole, javni ali zasebni ter vzgojno-varstvene družine.

Vzorec glede na uporabljene metode
V prvi, kvantitativni fazi raziskave, predstavlja vzorec, ki smo ga opredelili s pomočjo
vzorčnega okvira, to je seznam varuhov predšolskih otrok na domu v Sloveniji (Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport, pridobljenega 28. 11. 2014). Zajema celotno populacijo,
tj. vseh 393 (100 %) vrtcev in varuhov predšolskih otrok na domu s seznama.
V drugi, fazi kvalitativne analize, je uporabljeno namensko, kriterijsko vzorčenje za
doseganje heterogenega kvalitativnega vzorca. Intervjuvance smo izbrali na podlagi
razvrstitve podatkov, ki smo jih dobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Podatki, ki so bili
vključeni v izbor intervjuvanca, so: velikost VIZ (št. enot, oddelkov, št. otrok), delež
vključene LPPH (VIZ, ki vključuje 20 % in manj LPPH, in VIZ, ki vključuje več kot 20 %
LPPH) in geografska pokrajina (zahodna, osrednja, vzhodna Slovenija). Izbor intervjuvanca
je potekal tako, da smo znotraj posamezne geografske pokrajine poiskali VIZ, ki vključuje
največ in najmanj LPPH. Na ta način smo zagotovili heterogenost vzorca. Zaradi zaupnosti
podatkov, podatki o posameznih izbranih VIZ ne bodo podrobneje opredeljeni.
Način zbiranja podatkov in uporabljeni metodološki inštrumenti
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V prvi fazi raziskave je zbiranje podatkov potekalo s pomočjo spletnega anketnega
vprašalnika, ki je bil pripravljen za namene raziskave. Vprašalnik obsega 40 vprašanj, 13
strani (format izpisa: A4) (priloga I in II).
Za zbiranje podatkov s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika smo se odločili zaradi
prednosti, kot so: zajame se lahko velik vzorec; izpolnjevanje je hitro in enostavno,
predstavlja standardizirano tehniko zbiranja podatkov, kar omogoča primerljivost med
posameznimi enotami (vrtci) (Popper, 2005).
Z namenom zagotoviti čim večjo stopnjo odgovorov pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika
smo VIZ večkrat pozvali k izpolnjevanju anketnega vprašalnika (pošiljanje ponovnega
povabila k izpolnjevanju anketnega vprašalnika). Za poglabljanje in odkrivanje motivov,
procesov in vzrokov smo izvedli delno strukturirani intervju z izbranimi VIZ.
Anketiranje

je

potekalo

preko

spleta,

preko

spletne

strani

Surveymonkey

(www.surveymonkey.net). Preden je bil anketni vprašalnik razposlan vzorcu, je bil testiran.
In sicer, anketni vprašalnik je bil poslan v testiranje trem VIZ (javnemu samostojnemu in
vrtcu v sklopu šole ter zasebnemu). Podane pripombe in sugestije so bile uporabljene v
anketnem vprašalniku do te mere, da pridobljeni rezultati na podlagi končno urejenega
anketnega vprašalnika omogočajo izvedbo raziskave znotraj prvotno zastavljenih ciljev.
Testno anketiranje se je izvajalo od 16. 1. 2015 do 22. 1. 2015. Prvi kontakt z VIZ, ki so
sodelovali v testiranju, je bil narejen telefonsko. Po odobritvi sodelovanja se je enolični
krajevnik vira (URL) spletnega anketnega vprašalnika poslal na elektronski naslov
odgovorne osebe VIZ ali imenovani osebi. Testiranje je potekalo telefonsko, in sicer na
način, da so testni anketiranci izpolnjevali spletni anketni vprašalnik in sproti komentirali
vprašanja. Vsi komentarji na vprašanja so se sproti zapisali. Po končni ureditvi spletnega
anketnega vprašalnika se je 24. 1. 2015 razposlal VIZ objavljenim v seznamu varuhov
predšolskih otrok na domu v Sloveniji (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
pridobljenega 28. 11. 2014). Tako kot v testnem primeru, se je URL spletnega anketnega
vprašalnika poslal na objavljene elektronske naslove VIZ. Izpolnjevanje anketnega
vprašalnika se je dnevno spremljalo. Zaradi zaznavne slabe odzivnosti anketirancev se je
obvestilo in ponovno vabilo k izpolnjevanju poslalo še dvakrat (27. 1. 2015, 29. 1. 2015).
Prav tako se je rok zbiranja anketnih vprašalnikov podaljšal za dva delovna dneva (iz 30. 1.
2015 na 3. 2. 2015). Naslovniki anketnih vprašalnikov so bili o podaljšanju zbiranja anketnih
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vprašalnikov obveščeni 29. 1. 2015. Obvestilu je sledil še opomnik 2. 2. 2015. Zaradi
padanja odzivnosti naslovnikov se je anketiranje zaključilo 3. 2. 2015.
Vprašalnik je izpolnilo 23,6 % (N = 93) vrtcev od vseh 393 registriranih in povabljenih k
raziskavi. Glede na stopnjo odzivnosti smo zajeli skoraj četrtino populacije in na podlagi
razpršenosti in heterogenosti vključenih vrtcev v realiziranem vzorcu (gl. tabela 1, poglavje
Rezultati) lahko sklepamo, da vzorec relativno dobro predstavlja celotno populacijo.
Za kvantitativni del analize anketnega vprašalnika je bila opravljena frekvenčna analiza
podatkov. Povezanost med dvema spremenljivkama (nominalnima/ordinalnima) smo
preverjali s kontingenčnimi tabelami in Hi-kvadrat testom. V kolikor niso bili izpolnjeni
pogoji o pričakovanih frekvencah smo uporabili Fischerjev eksaktni test. Za ugotavljanje
razlik v poprečjih med dvema skupinama smo uporabili t-test za neodvisna vzorca. Za
ugotavljanje statistične značilnosti smo upoštevali stopnjo tveganja (P<0,05). Posamezne
spremenljivke so opisane pri interpretacijah posameznih vprašanj.

Drugo fazo raziskave predstavlja kvalitativna analiza vsebine (Graneheim in Lundman,
2004) delno strukturiranih intervjujev in odprtih vprašanj spletnega anketnega vprašalnika.
V tej fazi raziskovanja smo dali poudarek induktivnemu pristopu. Predvidene prednosti
zbiranja podatkov s pomočjo telefonskega delno strukturiranega intervjuja so: odzivnost
intervjuvanca, dostopnost oddaljenih intervjuvancev, za raziskovalca ugodnejše iz
finančnega vidika (Obdenakker, 2008). Pomembna pomanjkljivost zbiranja podatkov s
pomočjo telefonskega delno strukturiranega intervjuja je odsotnost socialnega stika, ki je
prisoten pri »face to face« intervjujih. Poleg tega je pomembna pomanjkljivost še to, da kot
raziskovalka nisem imela vpliva na to, v kakšnih pogojih je intervjuvanec odgovarjal na
vprašanja. Zbiranje podatkov je potekalo preko telefona (telefonsko intervjuvanje).
Intervjuji so bili posneti s pomočjo telefonske aplikacije za snemanje pogovorov po
predhodni odobritvi intervjuvancev. Ker je intervju delno strukturiranega značaja so bila
intervjuvancem zastavljena okvirna vprašanja (okvirne teme). Okvirne teme so služile kot
vodilo. Protokol delno strukturiranega intervjuja je priložen v Prilogi III. Opravljenim
intervjujem je sledil dobesedni prepis ter sprememba podatkov, ki bi lahko vplivali na
razpoznavnost VIZ (anonimizacija). Prepisi intervjujev se nahajajo v avtoričinem arhivu.
Tako smo zagotovili zaupnost podatkov.
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Pri prepisu so bili uporabljeni nekateri elementi načina prepisovanja, kot so ga razvili avtorji
konverzacijske analize (Hutchby in Wooffitt, 1998).
-

(.)

krajši premor

-

(…)

daljši premor

-

hhh

slišni vdih, izdih

-

___

podčrtano besedilo; poudarjene izjave intervjuvanih

-

[

prekinitev sogovorca

-

VJ – VZH1…

izmišljeno poimenovanje za zavod

-

1

številka citata

Prepis odgovorov na odprta vprašanja je služil kot prvi vir podatkov za kvalitativno analizo.
Obseg prepisa je za posamezno delno odprto vprašanje različnega obsega. Skupno jim je, da
so respondenti podajali svoje odgovore bolj v obliki naštevanja kot pa stavčne utemeljitve.
Na nek način smo tovrsten način odgovarjanja tudi pričakovali. Prepis odgovorov delno
strukturiranih intervjujev je služil kot drugi vir podatkov za besedilno bazo za kvalitativno
analizo. Za analizo podatkov je uporabljena kvalitativna analiza vsebine. Pri kvalitativni
analizi vsebine smo se osredotočili na kontekst, posebne primere in prakse. Redukcija
tekstovne baze je opravljena s pomočjo kodiranja. Poudarek je na poglabljanju in dodatnemu
razlaganju dejavnikov, ki vplivajo na vključevanje LPPH v VIZ. Postopek analize je potekal
po principu in korakih, ki jih opisujeta Graneheim in Lundman (2004):
-

Določanje pomenskih enot: v besedilu smo poiskali relevantne pomenske enote.
Najmanjša pomenska enota pri kvalitativni analizi podatkov je stavek.

-

Zgoščene pomenske enote: za namene redukcije teksta smo določenim pomenskim
enotam pripisali zgoščene pomenske enote. Zgoščene pomenske enote v najboljši
možni meri opisujejo določeno pomensko enoto.

-

Koda: posameznim zgoščenim pomenskim enotam smo pripisali kode. S kodami
ponazarjamo pomen zgoščene pomenske enote.

-

Kategorije: kodam smo v nadaljevanju pripisali kategorije. Za kategorije je značilno,
da združujejo kode s podobnimi in enakimi vsebinami.

-

Teme: kot zadnji korak vsebinske analize je določitev tem kategorijam. Teme
združujejo kategorije, ki imajo podoben pomen.
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4 REZULTATI

4.1

Kvantitativna analiza

Vprašalnik je izpolnilo 23,6 % (N = 93) vrtcev od 393 objavljenih (dne 28. 11. 2014) VIZ
na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vsi respondenti niso
odgovarjali na vsa vprašanja. Zato je delež odgovorov pri vsakem vprašanju drugačen. Do
razlik prihaja:
-

zaradi dovoljene možnost izpustiti (preskočiti) vprašanje v primeru, da nanj niso
želeli odgovoriti;

-

nekatera vprašanja spletnega anketnega vprašalnika so predvidena samo za določene
podskupine vprašanj (»IF« funkcija).
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Sestava realiziranega vzorca

Organiziranost in tip ustanovitve vrtca

Slika 2: Organiziranost VIZ

Na vprašanje 1 poglavja I anketnega vprašalnika glede organiziranosti vrtca (samostojni, v
sklopu šole) je odgovorilo 87 respondentov. Največ (66,7 %) vrtcev je samostojnih. Vrtcev
v sklopu šole je 33,3 % (N = 29) (slika 2).
V seznamu varuhov predšolskih otrok na domu v Sloveniji pridobljenega 28. 11. 2014 je
navedenih 266 vrtcev v sklopu šole in 167 samostojnih vrtcev (oziroma vrtcev, ki niso v
sklopu šole) (tabela 1, stran 23). Glede na število izpolnjenih anketnih vprašalnikov je delež
samostojnih vrtcev glede na celoto: 30,7 % in delež vrtcev v sklopu šole glede na celoto:
10,5 %.
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Slika 3: Tip ustanovitve VIZ

Na vprašanje 2 poglavja I anketnega vprašalnika glede tipa ustanovitve (javni, zasebni) je
odgovorilo 87 respondentov (slika 3). Največ (82,8 %) VIZ je javnih. Zasebnih je 17,2 %.
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Delež vrtcev po statističnih regijah

Slika 4: Delež VIZ po statističnih regijah

Svojo umestitev v statistično regijo je podalo 84 respondentov (vprašanje 4 poglavje I
anketnega vprašalnika), slika 4. Največ respondentov je iz osrednjeslovenske regije 22,6 %,
sledi gorenjska regija 14,3 %, pomurska regija 9,5 %, podravska regija 9,5 %, jugovzhodna
regija 9,5 %, savinjska regija 8,3 %, notranjsko-kraška regija 7,1 %, goriška regija 6 %,
obalno-kraška regija 6 %, koroška regija 4,8 %, zasavska regija 1,2 % in spodnjeposavska
regija (tabela 1, stran 22).
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Tabela 1: Podatki o vzorcu po statističnih regijah RS3

Podatki v tabeli 1 prikazujejo relativno dobro odzivnost vzorca glede na statistične regije
RS. Najslabša odzivnost glede na skupno število vrtcev v posamezni regiji je zabeležena v
spodnjeposavski regiji (N = 1; 5,0 %) in najboljša v notranjsko-kraški regiji (N = 6; 42,9 %).
Glede na organiziranost (vrtec v sklopu šole, samostojni vrtec) je nekoliko slabša
zastopanost podatkov v primeru goriške regije, jugovzhodne regije, osrednje slovenske
regije, podravske regije, savinjske regije in spodnjeposavske regije. Primerjava podatkov
glede na tip vrtca (javni, zasebni) ni možna1. Glede na ugotovitve, vključno z omejitvami,
lahko sklenemo, da gre v našem primeru za vzorec, ki relativno dobro predstavlja opazovano
populacijo.

3

Primerjava podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom in podatkov, objavljenih na spletni strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v seznamu vrtcev in varuhov predšolskih otrok na domu v
Sloveniji iz dne 28. 11. 2014 glede tipa vrtca (javni, zasebni) ni možna, zaradi pomanjkljivo izpolnjenih
podatkov v seznamu varuhov predšolskih otrok na domu v Sloveniji.
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Zaradi razpršenosti podatkov in relativno nizke odzivnosti po regijah smo podatke smiselno
združili. In sicer, smo VIZ glede na regije združili v tri kategorije: osrednja Slovenija
(osrednjeslovenska regija) 22,6 %; zahodna Slovenija (goriška regija, obalno-kraška regija,
gorenjska, notranjsko-kraška regija) 33,4 % in vzhodna Slovenija (zasavska, jugovzhodna
Slovenija, spodnjeposavska, savinjska, pomurska regija, podravska regija, koroška regija)
44,0 % (slika 5).

Slika 5: Delež VIZ po združenih kategorijah
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Velikost VIZ

Slika 6: Velikost VIZ

Podatki, ki se navezujejo na velikost zavoda, so se zbirali s pomočjo treh vprašanj (vprašanje
5, 6, in 7 poglavja I. anketnega vprašalnika), ki smo jih v analizi rezultatov združili. Ti
podatki so: število enot, število oddelkov in približno število otrok, vključenih v VIZ.
Skupino majhni vrtci sestavljajo vrtci, ki ustrezajo sledečim kriterijem: število otrok do 280,
15 oddelkov, in od 1 do maksimalno 6 enot. V skupino veliki vrtci spadajo vrtci, ki
izpolnjujejo sledeče kriterije: 281 in več otrok ter od 16 do 95 oddelkov in od 1 do 16 enot.
VIZ, ki so navedli zgolj podatek o št. enot in/ali oddelkov, so bili izključeni iz analize.
Majhnih VIZ je 52 %. Velikih VIZ je 48 % (slika 6). Pri majhnih VIZ je največ vrtcev z eno
enoto 30,9 %. Pri velikih VIZ je največ vrtcev s 6 enotami 11,1 %.
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Izpolnjevanje anketnega vprašalnika

Slika 7: Kdo je izpolnil anketni vprašalnik

Na vprašanje 8 v poglavju I, kdo izpolnjuje anketni vprašalnik, je odgovorilo 84
respondentov. Večinoma so anketni vprašalnik izpolnjevali organizatorji prehrane 67,9 %.
Sledijo odgovorne osebe VIZ 23,8 %. Pod drugo je odgovor zapisalo 8,3 % respondentov,
ki so navedli sledeče: organizator ZHR, pomočnica ravnateljice, organizacijski vodja enote,
poslovna sekretarka, administrator in vzgojiteljica (slika 7).
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Rezultati analize podatkov:

Poglavje II, vprašanje 1: Ali pripravljate obroke (kosila, malice itd.) v vzgojnoizobraževalnem zavodu/vrtcu?

Slika 8: Priprava obrokov v VIZ

Vprašanje 1 v poglavju II anketnega vprašalnika je bilo zastavljeno z namenom, da se
ugotovi, ali se v VIZ pripravlja obroke. In sicer, ali obroke pripravljajo v celoti, delno ali jih
sploh ne pripravljajo (slika 8). Vprašanje je zaprtega tipa, kar pomeni, da so respondenti
izbirali med podanimi predlogi odgovorov. Na vprašanje je odgovorilo 92 respondentov. V
83,7 % (N = 77) respondenti pripravljajo obroke sami. Delno pripravo obrokov je navedlo
12 % (N = 11) respondentov. Obroke ne pripravlja 4,3 % (N = 4) respondentov.
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Slika 9: Vrste obrokov, ki jih VIZ pripravljajo sami

Respondente (83,7 %; slika 8), ki so na vprašanje odgovorili z »Da, vse obroke pripravljamo
sami«, smo še povprašali o tem, katere obroke (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo,
popoldanska malica, večerja in drugo) ponujajo v VIZ. Rezultati prikazujejo, da vsi (100 %)
respondenti pripravljajo kosila, sledi priprava zajtrkov 94,4 %, popoldanskih malic 93,1 %,
dopoldanskih malic 87,5 % in večerij 8,3 % (slika 9).
Pri nadaljnji analizi rezultatov smo se osredotočili na kombinacije priprave obrokov.
Najpogostejša (70,8 %,) kombinacija obrokov v VIZ je: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo
in popoldanska malica. Z znatno nižjim deležem (6,9 %) kombinacij sledi kombinacija
obrokov: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica in večerja ter kombinacija:
zajtrk, kosilo, popoldanska malica. Najmanj pogosto se pojavi kombinacija obrokov: zajtrk,
kosilo, popoldanska malica in večerja ter kombinacija obrokov dopoldanska malica in kosilo
1,4 % (slika 10).
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Slika 10: Kombinacije obrokov, ki jih VIZ pripravljajo sami

Respondente, ki so na vprašanje odgovorili z »Delno. Nekaj obrokov pripravljamo sami,
nekaj pa ne.« (12,0 %; slika 8) smo še povprašali o tem, katere obroke (zajtrk, dopoldanska
malica, kosilo, popoldanska malica, večerja in drugo) pripravljajo in ponujajo v VIZ in
katere ne pripravljajo v VIZ, a jih ponujajo. Na vprašanje je odgovorilo osem respodentov
od enajst. Vsi (N = 8) respondenti, ki so odgovorili na vprašanje, ponujajo, a ne pripravljajo
kosil. V večini primerov (N = 6) kosila VIZ nabavlja preko pogodbe, ki jo imajo sklenjeno
z zunanjim dobaviteljem. V dveh primerih obroke pripravlja osnovnošolska kuhinja. Pri
zunanjih ponudnikih prehrane polovica (N = 4) respondentov zahteva, da imajo v ponudbi
tudi LPPH, medtem ko jih druga polovica (N = 4) tega ne zahteva.
Respondente (4,3 %, slika 8), ki so na vprašanje odgovorili z »Obrokov ne pripravljamo
sami.«, smo prav tako povprašali o tem, kako imajo urejeno prehrano otrok v VIZ. V večini
primerov (N = 3, N = 1: ni odgovoril na vprašanje) VIZ nabavljajo obroke iz bližnjih javnih
vrtcev ali od drugih zunanjih dobaviteljev. V enem primeru imajo skupno kuhinjo z domom
za starejše občane. Polovica (N = 2) respondentov ne zahteva vključevanje LPPH od
dobaviteljev, medtem ko druga polovica (N = 2) ne ve, če se zahteva od dobaviteljev
vključevanje LPPH.
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Poglavje III, vprašanje 1: Zaupajte nam vaše mnenje o tem, kako pomembno ali
nepomembno se vam zdi vključevanje lokalno pridelane/predelane hrane v vzgojnoizobraževalni zavod (vrtec)?

Slika 11: Mnenje o pomembnosti/nepomembnosti vključevanja LPPH v VIZ

Vprašanje 1 v poglavju II anketnega vprašalnika smo zastavili z namenom, da ugotovimo,
kako pomembno se zdi vključevanje LPPH v VIZ respondentom. Na vprašanje je odgovorilo
77 respondentov. Največji delež respondentov je mnenja, da je vključevanje LPPH zelo
pomembno (55,8 %); sledijo respondenti, ki so mnenja, da je vključevanje lokalno pridelane
hrane pomembno (41,6 %) (slika 11).
V nadaljevanju analize smo s t-testom za neodvisna vzorca preverjali ali obstajajo razlike
glede pripisovanja pomembnosti vključevanja LPPH v VIZ med majhnimi in velikimi vrtci
(VIZ); med samostojnimi vrtci in vrtci v sklopu šole; med javnimi in zasebnimi VIZ in med
VIZ, ki vključujejo 20 % in manj LPPH ter VIZ, ki vključujejo nad 20 % LPPH. Rezultati
ne prikazujejo statistično značilne razlike. Rezultati izračuna so priloženi v Prilogi VI.
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Poglavje III, vprašanje 2: Lokalno pridelana/predelana hrana, ki jo nabavljate v vzgojnoizobraževalnem zavodu (vrtcu) je:

Slika 12:Proizvodno distribucijska stopnja vključevanja LPPH v VIZ

Vprašanje 2 v poglavju III anketnega vprašalnika je bilo zastavljeno z namenom, da se
ugotovi ali respondenti vključujejo hrano, ki je pridelana in predelana v Sloveniji (hrano
lokalnega izvora), ali, ki je predelana v Sloveniji (ni nujno, da je surovina lokalnega izvora).
Podatek je zanimiv iz vidika interpretacije definicije LPPH, ki jo podaja v 61. členu Zakon
o kmetijstvu (Ur. l. RS št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15). Omenjeni
zakon opredeljuje LPPH kot majhne količine primarnih pridelkov (kar v našem primeru
predstavlja pridelavo) in izdelkov (kar v našem primeru predstavlja predelavo vključno s
predelavo), ki jih določeno kmetijsko gospodarstvo proizvede in neposredno proda
končnemu potrošniku ali lokalnemu maloprodajnemu podjetju, ki jih le-ta potem neposredno
proda končnemu potrošniku na lokalnem trgu. Živila, ki so samo predelana v Sloveniji, so
načeloma živila, katerih surovina ni nujno, da je lokalnega izvora (npr. izdelek, kateri je
deklariran kot slovenski, vendar je osnovna surovina iz uvoza). Kot lahko razberemo iz slike
12, je na vprašanje odgovorilo 75 respondentov. Največji delež (60,0 %) respondentov
nabavlja živila, ki so pridelana in predelana v Sloveniji. Sledijo respondenti, ki nabavljajo
pridelano v Slovenji (34,7 %); respondenti, ki nabavljajo predelano hrano v Sloveniji (2,7
%). Podatek je spodbujajoč, saj večina (97,4 %) VIZ nabavlja pod pojmovanjem LPPH
živila, ki ustrezajo definiciji LPPH (Zakon o kmetijstvu, Ur. l. RS št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15).
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Poglavje III, vprašanje 3: Ali v vzgojno-izobraževalnem zavodu (vrtcu) uveljavljate načelo
kratke dobavne verige, pri čemer izločeni sklopi znašajo največ 20 % vseh sklopov, katerih
skupna vrednost je manj kot 80.000 EUR?

Slika 13: Načelo uveljavljanja kratkih verig v VIZ

Na vprašanje 3 poglavja III anketnega vprašalnika je odgovorilo 73 respondentov. Večina
(75,3 %) respondentov navaja, da v VIZ uveljavljajo načelo kratke dobavne verige preko
izločenih sklopov javnega naročila (JN), kot to omogoča Zakon o javnem naročanju (Ur. l.,
RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 – odl. US,12/13 – UPB1, 19/14, 90/14 – ZDU1I). Načela kratkih dobavnih verig ne uveljavlja 15,1 %. Živil ne nabavlja preko javnih
razpisov 9,6 % VIZ (slika 13).
Kot lahko razberemo iz slike 13, več kot polovica respondentov uveljavlja načelo kratkih
dobavnih verig. V nadaljevanju smo preverjali s hi-kvadrat testom, ali obstaja povezanost
med uveljavljanjem načela kratkih dobavnih verig preko izločenih sklopov JN z
organiziranostjo VIZ, velikostjo VIZ ter tipom VIZ. Iz analize smo izključili tiste VIZ, ki
živil ne nabavljajo preko javnih razpisov, kar pomeni, da smo ugotavljali, ali obstaja
povezanost razlike med VIZ, ki uveljavljajo načelo kratkih verig preko izločanja sklopov iz
JN (da, ne) in posamezno spremenljivko.
Rezultati niso statistično značilni. Izračuni so priloženi v prilogi VII. Kljub temu, da skozi
analizo nismo odkrili statistično pomembne povezanosti med uvajanjem načela kratkih verig
preko izločenih sklopov JN in posamezno spremenljivko, pa rezultati vseeno nakazujejo
zanimive ugotovitve.
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N = 39

N = 15

N=6

N=5
Fisherjev eksaktni test: p = 0,292

Slika 14: Povezanost organiziranosti VIZ in uveljavljanja načela kratkih verig preko izločenih sklopov
JN

Rezultati prikazujejo, da se uveljavljanje in ne uveljavljanje načela kratkih verig preko
izločenih sklopov JN pojavlja tako v samostojnih vrtcih kot pri vrtcih v sklopu šole.
Samostojni vrtci pogosteje uveljavljajo načelo kratkih dobavnih verig preko izločenih
sklopov JN kot vrtci pri šoli (slika 14). Pričakovali smo, da vsi vrtci ne glede na tip
organiziranosti vključujejo LPPH na podlagi uveljavljanja načela kratih dobavnih verig
preko izločenih sklopov JN zaradi tega, ker to omogoča 14. člen Zakona o javnih naročilih
(Ur. l., RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 – odl. US,12/13 – UPB1, 19/14, 90/14 –
ZDU-1I). Razlogov, zakaj VIZ ne uveljavljajo načela kratkih verig preko izločenih sklopov
JN, v tej točki interpretacije še ne moremo podati. Sodeč po rezultatih analize ta razlog ne
izhaja iz organiziranosti VIZ (p = 0,292).
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N = 30
N = 23

N=6

N=5

Fisherjev eksaktni test: p = 0,526

Slika 15: Povezanost velikosti VIZ in uveljavljanja načela kratkih verig preko izločenih sklopov JN

Pri preverjanju povezanosti uveljavljanja načela kratkih dobavnih verig preko izločenih
sklopov JN z velikostjo VIZ smo ugotovili, da se uveljavljanje in ne uveljavljanje načela
kratkih verig preko izločenih sklopov JN pojavlja v malih in velikih VIZ. Veliki VIZ
pogosteje uveljavljajo načelo kratkih dobavnih verig preko izločenih sklopov JN kot mali
VIZ (Slika 15). Tako kot pri organiziranosti VIZ (slika 14) smo tudi tu pričakovali, da načelo
kratkih dobavnih verig preko izločenih sklopov JN uveljavljajo vsi VIZ, ki živila nabavljajo
preko JN, ne glede na velikost. Razlogov, zakaj VIZ ne uveljavljajo načela kratkih verig
preko izločenih sklopov JN, v tej točki interpretacije še ne moremo podati. Sodeč po
rezultatih analize ta razlog ne izhaja iz velikost VIZ (p = 0,526).
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N = 47

N=9
N=5
N=2
Fisherjev eksaktni test: p = 0,595

Slika 16: Povezanost glede na tip VIZ in uveljavljanja načela kratkih verig preko izločenih sklopov JN

Preverjanje povezanosti uveljavljanja načela kratkih dobavnih verig preko izločenih sklopov
JN s tipom VIZ prikazuje, da načelo kratkih dobavnih verig preko izločenih sklopov JN
uveljavljajo tako javni kot tudi zasebni VIZ. Rezultat nekoliko preseneča, saj smo
pričakovali, da uveljavljanje načela kratkih dobavnih verig preko izločenih sklopov JN
uveljavljajo samo javni VIZ ne pa tudi zasebni. Prav tako je nekoliko presenetljiv podatek,
da tudi določeni javni VIZ ne uveljavljajo načela kratkih verig preko izločenih sklopov JN
(slika 16). Ne glede na ugotovitve pa rezultati analize prikazujejo, da tip VIZ ne vpliva na
vključevanje LPPH v VIZ (p = 0,595) (slika 16).
Da bi lahko razložili primer zasebnih VIZ, ki uveljavljajo načelo kratkih verig preko
izločenih sklopov JN, smo primerjali odgovore anketnega vprašalnika. Podatki prikazujejo,
da gre za manjše zasebne VIZ (število otrok: najmanj 12 in največ 150; število enot: najmanj
1 in največ 4; število oddelkov: najmanj 1 in največ 9). Anketni vprašalnik so izpolnjevale
odgovorne osebe VIZ. Vključevanje LPPH v VIZ ne ureja OP. V večini primerov ureja
vključevanje LPPH odgovorna oseba VIZ (direktor/direktorica vrtca) sama ali v sodelovanju
z vzgojiteljico. V enem primeru vključevanje LPPH ureja kuhar. Deleži nabavljene LPPH
so: 80 %, 40 %, 20 %, v dveh primerih delež vključene LPPH ni naveden, s tem, da je v
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enem primeru navedeno, da deleža vključene LPPH ne vedo, ker hrano plačujejo mesečno.
Vključevanje LPPH v VIZ ocenjujejo kot zelo pomembno (N = 3) in kot pomembno (N =
2). Zanimivo pri tem je, da zasebni VIZ, ki dosega najvišji delež vključene LPPH (80 %),
navaja, da je največja ovira pri vključevanju LPPH majhnost vrtca v povezavi z naročanjem
majhnih količin, kar posledično vodi do višje cene hrane. Prav tako navajajo, da jim zaradi
tega, ker nimajo zaposlene dodatne osebe za urejanje nabave, zmanjka časa in energije za
iskanje virov. Drugi zanimiv podatek v tem kontekstu je razlaga VIZ, ki ne ve podatka o
tem, koliko LPPH vključujejo, ker hrano plačujejo mesečno. In sicer VIZ navaja kot oviro
nezainteresiranost odgovornih oseb (naj izpostavimo, da je pri izpolnjevanju anketnega
vprašalnika navedena odgovorna oseba VIZ). Pri projektih, ki se vsebinsko navezujejo na
LPPH, ti zasebni VIZ ne sodelujejo. V tem primeru nismo mogli preveriti, ali ima teh pet
zasebnih VIZ status javnih zaradi pomanjkljivo izpolnjenih podatkov v seznamu vrtcev in
varuhov predšolskih otrok na domu v Sloveniji, pridobljenih iz spletne strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, dne 28. 11. 2014. Sodeč po odgovorih zasebnih VIZ, ki bi
naj uveljavljali načelo kratkih verig preko izločenih sklopov JN, lahko sklenemo, da gre za
relativno nekonsistentno odgovarjanje. To lahko nakazuje na nepoznavanje področja ali na
nezainteresiranost pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika. V kolikor gre za VIZ, za katere
velja status javnosti, nakazujejo ti rezultati na neenakomeren položaj javnih in zasebnih VIZ
glede vključevanja LPPH.
Kot že omenjeno, drugi zanimiv primer, ki nas je presenetil, se navezuje na javne VIZ, ki ne
uveljavljajo načela kratkih verig preko izločenih sklopov. Z namenom razumevanja, zakaj
prihaja do tega vzorca, smo tako kot pri zasebnih VIZ pogledali odgovore na posamezna
vprašanja anketnega vprašalnika. Podatki prikazujejo, da so javni VIZ, ki ne uveljavljajo
načela kratkih verig preko izločenih sklopov JN majhni VIZ (N = 4; število otrok: najmanj
120 in največ 280; število enot: najmanj 1 in največ 2; število oddelkov: najmanj 6 in največ
15) in tudi veliki VIZ (N = 5; število otrok: najmanj 300 in največ 1300; število enot: najmanj
2 in največ 14; število oddelkov: najmanj 16 in največ 75). Majhni VIZ glede na število
oddelkov ne izpolnjujejo pogojev za zaposlitev OP v celoti, kot to določa Pravilnik o
izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za
predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
(Ur. l. RS, št. 92/2012). V velikih VIZ normativ za zaposlitev OP v celoti izpolnjuje samo
vrtec s 75 oddelki. Anketni vprašalnik so izpolnili organizatorji prehrane (N = 4) in
odgovorna oseba VIZ (N = 1). V velikih VIZ ocenjujejo, da je vključevanje LPPH
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pomembno (N = 4) in niti pomembno niti nepomembno (N = 1). VIZ, ki vključevanje LPPH
ocenjuje kot nevtralno, nekaj obrokov pripravlja sam, nekaj pa ne, medtem ko ostali VIZ, ki
ocenjujejo, da je vključevanje LPPH pomembno, vse obroke pripravljajo sami. Delež
vključene LPPH pri velikih VIZ znaša: 80 % (predelana v Sloveniji), 30 % (pridelana in
predelana v Sloveniji), 20 % (pridelana v Sloveniji), 1 % (pridelana v Sloveniji), medtem ko
v enem primeru delež vključene LPPH ni naveden. Kot ovire navajajo zavezanost k javnim
naročilom, ki v času priprave niso imeli možnost izločanja sklopov, cena in sigurnost
dostave, poslovanje z računi, konkurenčnost manjših pridelovalcev večjim podjetjem, zakon
o javnem naročanju, logistika in naročanje v primeru več centralnih kuhinj. V vseh primerih
ureja vključevanje LPPH OP. Dva VIZ sta navedla, da sodelujeta pri projektu tradicionalni
slovenski zajtrk. Ostali pri projektih ne sodelujejo. Veliki vrtci so samostojni (N = 4) in v
sklopu šole (N = 1). Delo OP v velikih vrtcih opravlja učiteljica gospodinjstva (N = 1),
živilski tehnolog (N = 1), sanitarni inženir (N = 1) in organizator gostinskega poslovanja (N
= 1). Pri vključevanju LPPH preko JN živilski tehnolog sodeluje s podjetjem za pripravo
javnih naročil. Pri urejanju izločanja sklopov iz JN sodeluje z zunanjo službo za pripravo JN
in občino. Učiteljica gospodinjstva ne sodeluje v procesu priprave JN, sodeluje pa pri
izločanju sklopov, in sicer sodeluje s sodelavci. Sanitarni inženir sodeluje pri pripravi JN
skupaj s sodelavci. Izločanje sklopov ureja skupaj s sodelavci in v sodelovanju s podjetjem
za pripravo JN. Organizator gostinskega poslovanja sam ureja izločanje sklopov iz JN,
medtem ko pri pripravi JN sodeluje z občino.
Pri majhnih VIZ anketni vprašalnik izpolnjuje organizator prehrane (N = 2), odgovorna
oseba VIZ (N = 1) in organizator zdravstveno higienskega režima v sodelovanju s
pomočnico ravnatelja (N = 1). V enem primeru pripravljajo nekaj obrokov sami, nekaj pa
ne. Ostali VIZ (N = 3) pripravljajo vse obroke sami. Vključevanje LPPH v VIZ ocenjujejo
kot zelo pomembno (N = 3) in kot pomembno (N = 1). Delež LPPH, ki jo vključujejo v VIZ,
znaša: 20 % (pridelana v Sloveniji), 15 % (pridelana v Sloveniji), 10 % (pridelana v
Sloveniji) ter 5 % (pridelana in predelana v Sloveniji). Kot oviro navajajo: sklenjeni okvirni
sporazum, pri katerem še ni bilo možnosti izločiti sklopov, poslovanje manjših kmetij z eračuni, javni razpis in premajhna količina pridelane hrane, ponudba, dostava, cena. Področje
vključevanja LPPH ureja OP (N = 3) in vodstvo (N = 1). En VIZ je navedel, da sodeluje v
projektu slovenski tradicionalni zajtrk. Ostali so navedli, da v projektnih, ki se vsebinsko
navezujejo na LPPH, ne sodelujejo. Vsi majhni vrtci so v sklopu osnovne šole. Delo OP
opravljajo učiteljica gospodinjstva (N = 3), živilski tehnolog (N = 1), živilski tehnolog in
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nutricionist ter vzgojiteljica (N = 1). Živilski tehnolog ureja izločanje sklopov iz JN sam,
medtem ko pri pripravi JN sodeluje z občino. Učiteljica gospodinjstva ureja izključevanje
sklopov iz JN sama in v sodelovanju s podjetjem za pripravo JN.
Tako pri majhnih kot velikih VIZ, ki so v sklopu šole, lahko vidimo, da delo OP opravlja
med drugim učiteljica gospodinjstva in organizator gostinskega poslovanja, ki pa ga
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v
programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s
posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 92/2012) načeloma ne navaja kot izobrazbeni profil, ki
bi lahko opravljal delo OP. Vendar pa omenjeni pravilnik v 8. členu navaja, da strokovni
delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika (Ur. l. RS, št. 92/2012) izpolnjevali z zakonom
in drugimi predpisi pogoje za opravljanje dela, lahko opravljajo tudi po uveljavitvi tega
omenjenega pravilnika. Predhodnik Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in
drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za
predšolske otroke s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 92/2012) je Pravilnik o normativih
in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/2005),
kjer sta učitelj gospodinjstva oziroma posameznik, ki ima končan višješolski ali univerzitetni
študijski program iz gospodinjstva in višješolski ali univerzitetni študijski program iz
gostinstva, navedena kot OP, kar pomeni, da izobrazbena profila ustrezata izobrazbenim
pogojem za opravljanje dela OP.
Kot lahko razberemo iz opisa VIZ (predvsem javnih), ki so nas z odgovori o neizvajanju
načela kratkih dobavnih verig nekoliko presenetili, lahko vidimo, da gre pri teh posameznih
VIZ za različne situacijske zgodbe, ki VIZ preprečujejo ali onemogočajo izvajanje načela
kratkih dobavnih verig preko izločenih sklopov JN. Po naši oceni gre za nek skupni vpliv
dejavnikov, ki lahko izhaja iz sledečih situacij:
-

javni razpis se je pripravljal v času, ko še ni bilo možno izključiti sklopov iz JN;

-

delež zaposlenosti OP (ki je odvisen od števila oblikovanih oddelkov vrtca) in čas,
ki ga lahko nameni urejanju prehrane v smislu vključevanja LPPH v VIZ;

-

kakovost sodelovanja z občino in zunanjimi pravnimi službami pri pripravi JN in
izločanju sklopov;

-

drugi dejavniki, ki ne izhajajo iz VIZ ampak iz ponudbe LPPH na trgu, so
zainteresiranost sodelovanja lokalnih predelovalcev itd.
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Ugotovitve podrobnejšega pregleda podatkov, zbranih z anketnim vprašalnikom, nakazujejo
na morebitne druge dejavnike vpliva na vključevanje LPPH, ki jih v tej točki interpretacije
ne moremo podrobneje interpretirati.

Poglavje III, vprašanje 4: Prosim navedite, kolikšen je približno celotni delež (%) nabave
lokalno pridelane/predelane hrane.

Slika 17: Delež (%) vključene LPPH v VIZ

Na odprto vprašanje 4 (Poglavje III) je odgovorilo 62 respondentov. Vprašanje je bilo
zastavljeno z namenom, da bi ugotovili, kolikšen delež LPPH vključujejo posamezni VIZ.
Respondenti so podali različne vrednosti vključevanja LPPH (slika 17). Najnižja vrednost
vključene LPPH predstavlja 1 % in najvišja 90 %. Največ (N = 8) VIZ je navedlo kot delež
vključene LPPH 20 %, slede 10 %, 15 % in 30 % ter ostale vrednosti, kot je razvidno iz slike
17. V treh primerih so anketiranci navedli, da ne vedo, koliko LPPH vključujejo. Povprečna
vrednost (x̄) LPPH v VIZ znaša 28,1 %. Standardni odklon (σ) oziroma povprečno
odstopanje od povprečne vrednosti vključene LPPH znaša 23,0 %.
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Zaradi razpršenosti podatkov so navedene vrednosti vključene lokalno pridelane hrane
združene v dve skupini. In sicer skupino 20 % in manj vključene LPPH v VIZ in nad 20 %
vključene LPPH v VIZ (slika 18). Meja delitve deleža vključene LPPH v VIZ je postavljena
na 20 % zaradi dopolnitve 14. člena Zakona o javnem naročanju iz leta 2013 (Zakona o
javnem naročanju, Ur. l., RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 – odl. US,12/13 – UPB1,
19/14, 90/14 – ZDU-1I), ki javnim zavodom omogoča, da se iz postopka javnega naročila
izločijo posamezni sklopi, v kolikor naročilo ne presega 80.000,00 evrov in 20 % skupne
vrednosti celotnega javnega naročila živil.

Slika 18: Delež vključene LPPH hrane v VIZ

V nadaljevanju smo s hi-kvadrat testom preverjali, ali obstaja povezanost med deležem
vključene LPPH (20 % in manj, več kot 20 %) in organiziranostjo VIZ; velikostjo VIZ;
tipom VIZ, uvajanjem načela kratkih dobavnih verig preko izločenih sklopov in z urejanjem
vključevanja LPPH.
Rezultati ne potrjujejo statistično značilne povezanosti (slika 19) med deležem vključene
LPPH in organiziranostjo VIZ. Izračuni so priloženi v prilogi VII. Kljub temu, da skozi
analizo nismo odkrili statistično pomembne povezanosti med deležem vključene LPPH in
posamezno spremenljivko pa rezultati nakazujejo stanja, ki izpostavljajo morebitne
dejavnike vpliva na vključevanje LPPH v VIZ.
Ne glede na rezultate, pa je potrebno izpostaviti, da vrednosti vključene LPPH predstavljajo
grobo oceno vključene LPPH in ne natančen podatek vključene LPPH v posameznem VIZ.
Zato je potrebno te vrednosti upoštevati kot neko grobo oceno stanja vključenosti LPPH v
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VIZ, na podlagi katere bomo poskušali poiskati razlike med VIZ, ki vključujejo več kor 20
% ter LPPH ter VIZ 20 % in manj LPPH.

N = 25

N = 15
N = 13

N=6

Pearsonov hi-kvadrat: p = 0, 657

Slika 19: Povezanost vključene LPPH in organiziranost VIZ

Rezultati prikazujejo, da se obe kategoriji vključene LPPH (20 % in manj ter več kot 20 %)
pojavljata tako pri samostojnih vrtcih kot tudi v vrtcih pri šoli. Razmerje samostojnih vrtcev
in vrtcev pri šoli, ki vključujejo 20 % in manj in več kot 20 % LPPH, je primerljivo (slika
19). Na podlagi analize in frekvenčne porazdelitve podatkov lahko sklepamo, da
organiziranost VIZ nima večjega vpliva na delež vključene LPPH, kar smo tudi pričakovali
(p = 0,197). Odpira se nam pa vprašanje, zakaj posamezni samostojni vrtci in vrtci pri šoli
ne presegajo 20 % vključene LPPH v VIZ? Na tej stopnji interpretacije na to vprašanje ne
moremo odgovoriti.
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N = 35

N = 15

N=4

N=4
Fisherjev eksaktni test: p = 0, 418

Slika 20: Povezanost vključene LPPH in tip VIZ

Kot lahko razberemo iz slike 20, se vrednost 20 % in manj ter več kot 20 % vključene LPPH
pojavlja tako v javnih kot v zasebnih VIZ. Zanimivo je, da je pri zasebnih VIZ delež tistih,
ki vključujejo 20 % in manj in več kot 20 % enak. Medtem ko je pri javnih več tistih VIZ,
ki vključujejo 20 % in manj LPPH. Pričakovali smo, da ima tip vrtca lahko vpliv na delež
vključene LPPH (20 % in manj, več kot 20 %) zaradi vpliva Zakona o javnem naročanju
(Ur. l., RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 – odl. US,12/13 – UPB1, 19/14, 90/14 –
ZDU-1I), po katerem se morajo ravnati javni VIZ. Sodeč po rezultatih analize tip VIZ ne
vpliva na delež vključene LPPH v VIZ (p = 0,418).
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N = 21
N = 19

N = 11
N=8

Pearsonov hi-kvadrat: p = 0, 456

Slika 21: Povezanost vključene LPPH in velikost VIZ

Rezultati prikazujejo (slika 21), da tako majhni kot tudi veliki VIZ dosegajo vključenost
LPPH do 20 % in manj ter več kot 20 % LPPH. Tako pri majhnih kot velikih VIZ lahko
vidimo, da več VIZ dosega 20 % in manj vključenosti LPPH. Veliki VIZ so nekoliko
uspešnejši pri vključevanju LPPH nad 20 %. Sodeč po rezultatih hi-kvadrat testa velikost
VIZ ne vpliva na delež vključene LPPH v VIZ (p = 0,557).
Kljub rezultatom smo podrobneje še pregledali odgovore anketnega vprašanja, pri čemer
smo prišli do zanimive ugotovitve. In sicer, v kategorijo mali VIZ so vključeni vsi zasebni
VIZ (N = 8), ki vključujejo več kot 20 % LPPH (N = 5) in tudi 20 % in manj LPPH (N = 3).
Kar pomeni, da v kategoriji mali VIZ dosegajo več kot 20 % vključenosti LPPH samo trije
javni VIZ; medtem ko so v kategoriji VIZ, ki dosegajo 20 % vključenosti LPPH devetnajst
VIZ. Glede na rezultate frekvenčne analize lahko sklenemo, da velikost VIZ delno nakazuje
vpliv na delež vključene LPPH v VIZ. Rezultat nas je nekoliko presenetil, saj smo
pričakovali, da se bo vpliv velikosti VIZ na delež vključene LPPH bolj jasno izpostavil.
Pričakovali smo, da veliki VIZ pogosteje dosegajo delež vključene LPPH nad 20 % zaradi
boljših kadrovskih zmožnosti (zadostno število zaposlenih za urejanje področja) in zaradi
boljšega izhodišča pri naročanju živil. Sklenemo lahko, da ne glede na prednosti, ki jih večji
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VIZ pri urejanju področja LPPH lahko dosegajo obstajajo tudi ovire, ki preprečujejo oziroma
onemogočajo več kot 20 % vključenost LPPH v VIZ.

N = 31

N = 13

N=7
N=2
Fisherjev eksaktni test: p =1,000

Slika 22: Povezanost uveljavljanja načela kratkih verig preko izločenih sklopov iz JN in delež
vključene LPPH

Kot lahko razberemo iz slike 22 se obe kategoriji deleža (20 % in manj, več kot 20 %)
vključenosti LPPH pojavljata tako pri VIZ, ki uveljavljajo načelo kratkih verig preko
izločenih sklopov JN kot tudi pri VIZ, ki tega načela ne uveljavljajo. Sodeč po podatkih
analize uveljavljanje načela kratkih verig nima vpliva (p = 1,000) na delež vključenosti
LPPH v VIZ (20 % in manj, več kot 20 %).
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N = 29

N = 14
N = 10

N=5

Fisherjev eksaktni test: p = 1,000

Slika 23: Povezanost vključene LPPH in urejanje vključevanja LPPH

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali je OP lahko ključni dejavnik, ki lahko pripomore k višji
vključenosti LPPH v VIZ (slika 23). Zaposlenost OP ne vpliva (p = 1,000) na delež (20 %
in manj, več kot 20 %) vključene LPPH v VIZ. Podatek nas je nekoliko presenetil, hkrati pa
nakazal, da kadrovske zmožnosti VIZ niso edini pogoj, ki bi lahko ključno prispeval k
večjemu deležu vključenosti LPPH.
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Poglavje III, vprašanje 5: Kaj je po vašem mnenju največja ovira pri vključevanju lokalno
pridelane/predelane hrane v vzgojno-izobraževalnem zavodu (vrtcu)? Prosim za
utemeljitev odgovora v nekaj stavkih.
Vprašanje 5 v poglavju III anketnega vprašalnika je bilo zastavljeno z namenom, da
respondenti navedejo in utemeljijo ovire, ki vplivajo na vključevanje LPPH v VIZ.
Vprašanje je odprtega tipa. Kljub temu, da so bili respondenti naprošeni, da svoje mnenje
utemeljijo v nekaj stavkih, so v večini odgovore podali v obliki naštevanja, z izjemo
nekaterih, ki so svoj odgovor tudi utemeljili. Na vprašanje je odgovorilo 64 respondentov.
Odgovori na odprto vprašanje in vsebinska analiza so priloženi v prilogi III.
Skozi analizo se je oblikovalo 81 kod. Najpogostejša ovira ne glede na delež vključene LPPH
je višja cena. Najbolj pogosta ovira pri VIZ, ki vključujejo 20 % in manj LPPH, je prav tako
višja cena. Najpogostejši dejavnik pri VIZ, ki vključujejo več kot 20 % LPPH, je problem
zagotavljanja naročenih količin (tabela 2).
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Tabela 2: Ovire, ki vplivajo na vključevanje LPPH v VIZ
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Nadaljevanje tabele 2.
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V poglavju IV anketnega vprašalnika smo se osredotočili na stališča respondentov glede
LPPH in elementov varnosti, kakovosti, porekla, ekonomskega vpliva, okoljskega vpliva ter
zdravstvenega vpliva. Ocenjujemo, da posamezni parametri lahko prispevajo k odločanju in
posledično k uspešnejšemu vključevanju LPPH v VIZ.
Ker so anketni vprašalnik izpolnjevali OP, odgovorne osebe VIZ in ostali kader, ki je prav
tako do določene mere vključen v področje vključevanja LPPH, smo posamezne trditve
preverjali z velikostjo VIZ, organiziranostjo VIZ, tipom VIZ in deležem vključene LPPH z
namenom, da bi odkrili dejavnike vpliva na vključevanje LPPH v VIZ.

Poglavje IV, vprašanje 1: Varnost hrane:

Slika 24: Stališča glede varnosti LPPH

Vprašanje 1, poglavja IV anketnega vprašalnika je bilo zastavljeno z namenom, da se
ugotovi, kako povezujejo respondenti LPPH z varnostjo živil. Da je LPPH iz
mikrobiološkega vidika varna, se strinja 42,3 % respondentov, medtem ko se kar 36,6 %
respondentov s tem niti ne strinja, niti strinja. Polovica respondentov je na trditev, ki je
negativno zastavljena in se navezuje na vsebnost škodljivih mikroorganizmov, podala
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nevtralno oceno (niti-niti). Prav tako 34,3 % respondentov pripisuje LPPH večjo občutljivost
zaradi krajšega roka uporabnosti. Pri kemijski varnosti LPPH se večina respondentov strinja
s trditvijo, da je LPPH iz kemijskega vidika varna.
S t-testom za neodvisna vzorca smo preverjali, ali obstajajo razlike med majhnimi in
velikimi VIZ; med samostojnimi vrtci in vrtci v sklopu šole; med javnimi in zasebnimi VIZ
in med VIZ, ki vključujejo do 20 % LPPH in nad 20 % LPPH glede njihovih stališč o varnosti
LPPH.

Tabela 3: Razlike med majhnimi in velikimi VIZ glede varnosti LPPH

Ugotovili smo, da se v povprečju veliki vrtci nekoliko bolj strinjajo (x̄ = 3,77) s trditvijo, da
je LPPH varna iz mikrobiološkega vidika, kot majhni vrtci (x̄ = 3,35), pri čemer so te razlike
statistično značilne (t = 2,099, p = 0,040). S trditvijo, da je LPPH bolj občutljiva zaradi
krajšega roka uporabnosti se v povprečju strinjajo veliki vrtci (x̄ = 3,43), ne pa majhni vrtci
(x̄ = 2,79), pri čemer so tudi tu razlike statistično značilne (t = 2,492, p = 0,015). Razlike so
statistično značilne (t = 3,851, p ≤ 0.001) tudi pri stališču do varnosti LPPH iz fizikalnega
vidika. Veliki vrtci se v povprečju s tem bolj strinjajo (x̄ = 3,69) kot pa majhni vrtci (x̄ =
3,00) (tabela 3). In sicer, v kolikor povzamemo rezultate lahko sklenemo, da veliki VIZ
pripisujejo LPPH večjo mikrobiološko varnost, večjo občutljivost in krajši rok uporabe
LPPH ter večjo fizikalno varnost LPPH kot majhni VIZ. Pri ostalih stališčih statistično
značilnih razlik nismo ugotovili.

49

Tabela 4: Razlike med samostojnimi vrtci in vrtci pri šoli glede varnosti LPPH

Rezultati preverjanja razlik med samostojnimi vrtci in vrtci v sklopu šole kažejo, da se v
povprečju vrtci pri šoli (x̄ = 3,95) nekoliko bolj strinjajo s trditvijo, da je LPPH iz kemijskega
vidika varna kot samostojni VIZ (x̄ = 3,44), pri čemer so razlike statistično značilne (t = 2,594, p = 0,12) (tabela 4). S trditvijo, da je LPPH varna iz fizikalnega vidika, se prav tako
v povprečju nekoliko bolj strinjajo vrtci pri šoli (x̄ = 3,64) kot samostojni vrtci (x̄ = 3,21),
pri čemer so razlike statistično značilne (t = -2,097, p = 0,040) (tabela 4).
T-test ni pokazal statistične značilnosti v primeru preverjanja razlik v mnenjih glede varnosti
LPPH med javnimi in zasebnimi VIZ med VIZ, ki vključujejo 20 % in manj LPPH in VIZ,
ki vključujejo več kot 20 % LPPH (priloga VI).
Kljub temu, da rezultati ne predstavljajo statistično pomembnejših razlik, pa lahko opazimo,
da se zasebni VIZ v povprečju nekoliko bolj strinjajo s trditvijo glede mikrobiološke in
fizikalne varnosti LPPH ter občutljivosti glede krajšega roka uporabnosti kot javni VIZ.
Javni VIZ se v povprečju nekoliko bolj strinjajo glede kemijske varnosti LPPH kot zasebni
VIZ (priloga VI).
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Poglavje IV, vprašanje 2: Kakovost hrane:

Slika 25: LPPH in kakovost hrane

Namen vprašanja 2 v poglavju IV anketnega vprašalnika je bilo ugotoviti, kakšno je stališče
respondentov glede kakovosti LPPH. Vprašanje je zaprtega tipa. Respondenti so mnenja, da
je lokalno pridelana hrana bolj naravna, bolj sveža, vsebuje več mineralov in vitaminov.
Večina respondentov je mnenja, da ni nujno, da ima LPPH manj zavržkov (slika 25).
S t-testom za neodvisna vzorca smo preverjali, ali obstajajo razlike glede stališč o kakovosti
LPPH med majhnimi in velikimi VIZ; med samostojnimi vrtci in vrtci v sklopu šole; med
javnimi in zasebnimi VIZ in med VIZ, ki vključujejo 20 % in manj LPPH in VIZ, ki
vključujejo nad 20 % LPPH. Rezultati ne prikazujejo statistično značilnih razlik (priloga
VI).
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Poglavje IV, vprašanje 3: Poreklo hrane:

Slika 26: LPPH in poreklo hrane

Namen vprašanja 3 v poglavju IV anketnega vprašalnika je bilo ugotoviti, kakšno je
zaupanje glede porekla LPPH. Respondenti so mnenja, da LPPH zaradi porekla (slovensko)
zaupajo (se strinjam) v 55,1 % in v 29 % v celoti zaupajo (v celoti se strinjam). Prav tako so
respondenti izrazili zaupanje v lokalne pridelovalce/predelovalce. Večina respondentov se
strinja, da se zaradi poznavanja lokalnih pridelovalcev/predelovalcev lahko prepriča o
njihovem delu (slika 26).
V nadaljevanju analize smo s t-testom za neodvisna vzorca preverjali, ali obstajajo razlike
glede stališča respondentov o poreklu LPPH med majhnimi in velikimi VIZ; med
samostojnimi vrtci in vrtci v sklopu šole; med javnimi in zasebnimi VIZ in med VIZ, ki
vključujejo 20 % in manj LPPH v VIZ in VIZ, ki vključujejo nad 20 %. Rezultati ne
prikazujejo statistično značilnih razlik (priloga VI).
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Poglavje IV, vprašanje 4: Ekonomski vidik:

Slika 27: Ekonomski vidik vključevanja LPPH

Namen vprašanja 4 v poglavju IV anketnega vprašalnika je bilo ugotoviti, kakšno je stališče
OP glede LPPH v povezavi z ekonomskim vplivom. Vprašanja so splošne narave in
sprašujejo po mnenju respondentov, kakšen je ekonomski doprinos vključevanja LPPH za
trajnostni sistem oskrbe s hrano, dohodkovni vpliv za lokalne pridelovalce in predelovalce
ter nacionalni vpliv. Respondenti pripisujejo vključevanju LPPH pomemben doprinos k
domači ekonomiji. Odgovori na trditev, da so z nakupom LPPH pridelovalci/predelovalci
prejeli pošteno plačilo so razpršeni, kar nakazuje na različno mnenje o predvidenem
»poštenem« dohodku lokalnim pridelovalcem/predelovalcem. Pri slednjem je največ (35,7
%) respondentov nevtralnega mnenja (niti-niti). Ne glede na opredeljenost pri trditvi, ki se
navezuje na dohodek lokalnih pridelovalcev in predelovalcev iz naslova prodaje LPPH, pa
se večina respondentov (57,1 %) strinja ali v celoti strinja (32,9 %), da z nakupom LPPH
podpiramo in vzpostavljamo sistem trajnostne oskrbe s hrano (slika 27). Respondenti
vključevanju LPPH pripisujejo pomemben ekonomski doprinos na nacionalnem nivoju kot
tudi v smislu posameznega pridelovalca. Rezultati analize t-testa (priloženi v prilogi VI) ne
prikazujejo statistično pomembnih razlik.
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Poglavje IV, vprašanje 5: Izobraževalni vidik ob predpostavki, da se otrokom
vključevanje lokalno pridelane/predelane hrane predstavi (delavnice, obisk lokalnih
pridelovalcev/predelovalcev, tematske igre itd.), velja sledeče:

Slika 28: Vpliv vključevanja LPPH na izobraževanje otrok o hrani

Vprašanje 5 v poglavju IV anketnega vprašalnika je bilo zastavljeno z namenom, da se
ugotovi, ali respondenti pripisujejo vključevanju LPPH širši pomen – v tem primeru
vzgojno-izobraževalni pomen. S trditvijo, ki pravi, da z vključevanjem LPPH otrokom
sporočamo, od kod izvira hrana, se velika večina respondentov strinja (65,7 % strinja in 28,6
% v celoti strinja). Prav tako respondenti pripisujejo vključevanju LPPH vpliv na
izoblikovanje pozitivnega odnosa do pridelave/predelave hrane. Nekoliko bolj razpršeni
rezultati so pri trditvi, ki pravi, da z vključevanjem LPPH pripomoremo, da se otroci
odločajo za poklice, povezane s pridelavo/predelavo hrane. Pri slednjem je več kot polovica
(52,8 %) respondentov podala nevtralno stališče (niti-niti) (slika 28).
Na podlagi rezultatov lahko sklenemo, da respondenti pripisujejo LPPH ob predpostavki, da
se otrokom vključevanje LPPH tudi predstavi s pomembno vlogo v smislu izobraževanja
otrok o izvoru hrane, manj pa na izoblikovanja pozitivnega stališča do LPPH in na
oblikovanje poklicnih želja, ki se navezujejo na pridelavo/predelavo hrane. Rezultati analize
t-testa (priloženi v prilogi VI) ne prikazujejo statistično pomembnih razlik.
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Poglavje IV, vprašanje 6: Okoljski vidik:

Slika 29: Vključevanje LPPH in okoljski vidik

Vprašanje 6 v poglavju IV anketnega vprašalnika je bilo zastavljeno z namenom, da se
ugotovi, kako respondenti povezujejo LPPH z okoljem. Respondenti pripisujejo
vključevanju LPPH pomemben okoljski vpliv. Vključevanje LPPH respondenti povezujejo
z varovanjem in ohranjanjem čistega okolja. Prav tako povezujejo vključevanje LPPH s
spodbujanjem razvijanja in ohranjanja slovenskega podeželja (51,4 % se strinja, 44,3 % se
v celoti strinja s trditvijo). Respondenti se v večini strinjajo, da se s vključevanjem LPPH
spodbuja ohranjanje biodiverzitete in kulturne dediščine na področju pridelave in predelave
živil (52,2 % se strinja, 31,9 % se v celoti strinja). Prav tako se večina respondentov strinja,
da (50,0 % se strinja, 31,4 % se v celoti strinja) z vključevanjem LPPH zmanjšamo količino
odpadne embalaže (slika 29).
V nadaljevanju analize smo s t-testom za neodvisna vzorca preverjali, ali obstajajo razlike
glede stališča glede okoljskega vpliva vključevanja LPPH v VIZ med majhnimi in velikimi
VIZ; med samostojnimi vrtci in vrtci v sklopu šole; med javnimi in zasebnimi VIZ in med
VIZ, ki vključujejo 20 % in manj LPPH v VIZ in VIZ, ki vključujejo nad 20 %.
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Tabela 5: Razlike med velikimi in majhnimi VIZ glede okoljskega vpliva vključevanja LPPH v VIZ

Ugotovili smo, da se v povprečju veliki VIZ nekoliko bolj strinjajo (x̄ = 4,29) s trditvijo, da
z vključevanjem LPPH zmanjšamo količino odpadne embalaže kot majhni VIZ (x̄ = 3,85).
Razlike so statistično značilne (t = 2,223, p = 0,030) (tabela 5). Pri drugih spremenljivkah
statistično značilnih razlik nismo našli. Rezultati ostalih izračunov so priloženi v prilogi VI.

Poglavje IV, vprašanje 7: Zdravstveni vidik:

Slika 30: Vključevanje LPPH in zdravje

Vprašanje 7 v poglavju IV anketnega vprašalnika je bilo zastavljeno z namenom, da se pri
respondentih preveri, ali LPPH pripisujejo tudi zdravstveni vidik. Več kot polovica
respondentov (78,6 %) nasprotuje trditvi, da LPPH ni bolj zdrava. Prav tako se večina (51,4
% se strinja, 41,4 % se v celoti strinja) respondentov strinja, da ima LPPH in sezonsko
dostopna hrana pozitiven učinek na zdravje (slika 30).
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V nadaljevanju analize smo s t-testom za neodvisna vzorca preverjali, ali obstajajo razlike
glede stališča respondentov o zdravstvenem vplivu LPPH med majhnimi in velikimi VIZ;
med samostojnimi vrtci in vrtci v sklopu šole; med javnimi in zasebnimi VIZ in med VIZ,
ki vključujejo 20 % in manj LPPH v VIZ in VIZ, ki vključujejo nad 20 %. Rezultati ne
prikazujejo statistično značilnih razlik (priloga VI).

Glavne ugotovitve analize t-testa vprašanj poglavja IV:
S pomočjo posameznih trditev poglavja IV smo s t-testom za neodvisna vzorca preverjali,
ali obstajajo razlike glede posameznih stališč (varnost LPPH, kakovost LPPH, poreklu
LPPH, ekonomskemu vplivu LPPH, izobraževalnemu vplivu LPPH in zdravstvenemu
vplivu LPPH) med majhnimi in velikimi VIZ; med samostojnimi vrtci in vrtci v sklopu šole;
med javnimi in zasebnimi VIZ in med VIZ, ki vključujejo 20 % in manj LPPH v VIZ in
VIZ, ki vključujejo nad 20 %.
Statistično značilne razlike so se pojavile pri:
-

preverjanju posameznih stališč glede varnosti LPPH z velikostjo VIZ (majhni,
veliki) in organiziranostjo VIZ (samostojni vrtec, vrtec v sklopu šole);

-

preverjanju posameznih stališč glede okoljskega vpliva z velikostjo VIZ (majhni,
veliki).

Razlike med velikimi in majhnimi VIZ so se izkazale za statistično značilne v primeru, kjer
se veliki VIZ v povprečju nekoliko bolj strinjajo glede večje mikrobiološke varnosti LPPH,
večje fizikalne varnosti LPPH ter večje občutljivosti zaradi krajšega roka uporabnosti LPPH
ter da z vključevanjem LPPH zmanjšamo odpadno embalažo kot majhni VIZ. Razlike med
samostojnimi vrtci in vrtci pri šoli so se izkazale za statistično značilne v primeru, saj se
vrtci pri šoli v povprečju nekoliko bolj strinjajo pripisuje LPPH, da je LPPH bolj varna iz
kemijskega vidika kot samostojni vrtci. Enako velja za tudi za fizikalni vidik. Pri preverjanju
ostalih stališč glede kakovosti LPPH, poreklu LPPH, ekonomskemu vplivu LPPH,
izobraževalnemu vplivu LPPH in zdravstvenemu vplivu LPPH statistično pomembnih razlik
nismo odkrili. Prav tako nismo odkrili statistično pomembnih razlik pri preverjanju
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posameznih stališč v poglavju IV s tipom VIZ (javni, zasebni) in z deležem vključene LPPH
(20 % in manj, več kot 20 %).

V poglavja V anketnega vprašalnika smo se osredotočili na stališča anketirancev glede
pogojev, ki so pomembni pri vključevanju LPPH. Ocenjujemo, da parametri lahko
prispevajo k uspešnosti pri vključevanju LPPH v VIZ.
V tem delu nas je zanimalo še, kakšna so stališča anketirancev glede pogojev pomembnih
za vključevanje LPPH v VIZ. Pogoji, kot so npr. tehnična zmožnost ponudnikov, zadostnost
in zainteresiranost pridelovalcev LPPH, varnost in kakovost živil, javni razpis, zaupanje
dobaviteljem, zaposlenost OP in pomembnost vključevanja LPPH so lahko vir dejavnikov
vključevanja LPPH v VIZ.
Ker so anketni vprašalnik izpolnjevali OP, odgovorne osebe VIZ in ostali kader, ki je prav
tako do določene mere vključen v področje vključevanja LPPH, smo posamezne trditve o
tehnični zmožnosti ponudnikov, zadostnosti in zainteresiranosti pridelovalcev LPPH,
varnosti in kakovosti živil, javnih razpisih, zaupanju dobaviteljem, zaposlenosti OP in
pomembnosti vključevanja LPPH preverjali z velikostjo VIZ, organiziranostjo VIZ, tipom
VIZ in deležem vključene LPPH.
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Poglavje V, vprašanje 1: Kako pomembne ali nepomembne se vam zdijo navedene trditve
pri vključevanju lokalno pridelane/predelane hrane v vzgojno-izobraževalne zavode
(vrtce)?

Slika 31: Vključevanje LPPH in organiziranost, zadostno število in zainteresiranost lokalnih
pridelovalcev

Vprašanje 1 v poglavju V anketnega vprašalnika je bilo zastavljeno z namenom, da
respondenti ocenijo, kako pomembna je za namene vključevanja LPPH dobra organiziranost
ponudnikov LPPH, zainteresiranost in zadostno število lokalnih ponudnikov. Kot lahko
razberemo iz slike 31 respondenti pripisujejo pomembno vlogo pri vključevanju LPPH v
VIZ vsem trem trditvam.

Tabela 6: Razlike med javnimi in zasebnimi VIZ glede vključevanja LPPH v VIZ

Ugotovili smo, da javni vrtci v povprečju pripisujejo nekoliko večjo pomembnost (x̄ = 4,70)
zainteresiranosti lokalnih pridelovalcev/predelovalcev za vključevanje LPPH v VIZ kot pa
zasebni vrtci (x̄ = 4,27), pri čemer so te razlike statistično značilne (t = 2,767, p = 0,007)
(tabela 6). Pri drugih spremenljivkah statistično značilnih razlik nismo ugotovili (priloga
VI).
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Poglavje V, vprašanje 2: Tehnična zmožnost izvajanja naročila (zagotavljanje naročenih
količin, dostava itd.): kako pomembne ali nepomembne se vam zdijo navedene trditve pri
vključevanju lokalno pridelane/predelane hrane v vzgojno-izobraževalni zavod (vrtec)?

Slika 32: Dejavniki tehnične zmožnosti vključevanja LPPH v VIZ

Vprašanje 2 v poglavju V anketnega vprašalnika je bilo zastavljeno z namenom, da
respondenti navedejo vrste tehničnih dejavnikov, ki so iz vidika VIZ pomembne za
vključevanje LPPH. Kot lahko razberemo iz slike 32 večina respondentov pripisuje vsem
navedenim trditvam (zmožnost zagotavljanja naročenih količin živil, zmožnost dostave in
zmožnost poslovanja z e-računi) zelo pomembno vlogo.
Vprašanje je delno odprtega tipa. Trije respondenti so podali še dodaten komentar. Komentar
se je v dveh primerih navezoval na e-račune v smislu, da so e-računi obvezni in v enem
primeru na zmožnost dostave majhne količine živil 3x tedensko. Odgovori na trditve
razkrivajo, da so tehnični dejavniki in zahteve za vključevanje LPPH v VIZ pomembne.

Tabela 7: Razlike med javnimi in zasebnimi VIZ glede pomembnosti tehnične zmožnosti vključevanja
LPPH
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S trditvijo, da je zmožnost poslovanja z računi (e-računi) pomembno pri vključevanju LPPH
v VIZ, se v povprečju strinjajo javni vrtci (x̄ = 4,54), medtem ko se zasebni VIZ s trditvijo
strinjajo nekoliko manj (x̄ = 3,45). Razlike med vzorcema so statistično značilne (t = 4,001,
p = ≤ 0,001) (tabela 7). Pri drugih spremenljivkah statistično značilnih razlik nismo odkrili
(priloga VI).

Poglavje V, vprašanje 3: Varnost in kakovost živil: kako pomembne ali nepomembne se
vam zdijo navedene trditve pri vključevanju lokalno pridelane/predelane hrane v vzgojnoizobraževalni zavod (vrtec)?

Slika 33: Dejavniki varnosti in kakovosti živil, ki vplivajo na vključevanje LPPH v VIZ

Vprašanje 3 v poglavju V anketnega vprašalnika je bilo zastavljeno z namenom, da
respondenti ocenijo, kako pomembna/nepomembna se jim zdijo osnovna načela varnosti in
kakovosti živil pri vključevanju LPPH. Večina respondentov (80,9 %) pripisuje ustrezni
kakovosti živil zelo pomembno vlogo pri vključevanju le-te v VIZ. Prav tako večina (83,8
%) pripisuje ustrezni varnosti živil zelo pomembno vlogo pri vključevanju v VIZ.
Ustreznemu zdravstveno higienskemu stanju embalaže več kot polovica respondentov
pripisuje zelo pomembno vlogo pri vključevanju LPPH v VIZ (slika 33). Odgovori na trditve
razkrivajo, da je varnost in kakovost živil pomemben dejavnik pri zagotavljanju LPPH v
VIZ. Rezultati analize t-testa (priloženi v prilogi VI) ne prikazujejo statistično značilnih
razlik.
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Poglavje V, vprašanje 4: Javni razpisi in vključevanje lokalno pridelane/predelane hrane:
kako pomembne ali nepomembne se vam zdijo navedene trditve pri vključevanju lokalno
pridelane/predelane hrane v vzgojno-izobraževalni zavod (vrtec)?

Slika 34: Javna naročila in dejavniki, ki prispevajo k vključevanju LPPH v VIZ

Vprašanje 4 v poglavju V anketnega vprašalnika je bilo zastavljeno z namenom, da
respondenti izrazijo pomembnost/nepomembnost dejavnikov iz vidika VIZ, ki vplivajo na
uspešnost nabave živil preko javnih razpisov. Respondenti, ki živil ne nabavljajo preko
javnih razpisov, so imeli možnost obkljukati trditev, da živil ne nabavljajo preko javnih
razpisov.
Respondentom, ki nabavljajo živila preko javnih razpisov, se zdijo vse trditve (oblikovanje
sklopov glede na razpoložljivo ponudbo, ekonomsko vrednost; usposobljenost,
pripravljenost lokalnih pridelovalcev/predelovalcev za sodelovanje v smislu prijave na
razpis in podajanje ponudb za izločene sklope) pomembne pri vključevanju LPPH preko
javnih razpisov (slika 34).
Odgovori respondentov nakazujejo na potrebo po znanju oziroma poznavanju procesa
vključevanja hrane v VIZ. Prav tako odgovori nakazujejo na potrebo po sodelovanju v
smislu pripravljenosti priprave razpisa na način, da se lokalni pridelovalci lahko prijavijo ter
pripravljenost in usposobljenost pridelovalcev, da se odzovejo na razpis oziroma
povpraševanje. Vprašanje in odgovori nakazujejo na pomembno stičišče, kjer se srečata
povpraševanje VIZ in ponudba lokalnih pridelovalcev in predelovalcev.
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Tabela 8: Razlike med velikimi in majhnimi VIZ glede javnih razpisov v povezavi z vključevanjem
LPPH

Ugotovili smo, da v povprečju veliki vrtci pripisujejo nekoliko večjo pomembnost (x̄ = 4,64)
usposobljenosti lokalnih pridelovalcev/predelovalcev za prijavo na javni razpis iz vidika
vključevanje LPPH v VIZ kot pa majhni vrtci (x̄ = 4,22). Razlike so statistično značilne (t =
2,311, p = 0,025). Pri spremenljivkah statistično značilnih razlik nismo ugotovili (priloga
VI).
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Poglavje V, vprašanje 5: Označite, v kolikšni meri zaupate ali ne zaupate posameznim
skupinam dobaviteljev pri dobavi lokalno pridelane/predelane hrane.

Slika 35: Stopnja zaupanja posameznim dobaviteljem pri dobavi LPPH

Vprašanje 5 v poglavju V anketnega vprašalnika je bilo zastavljeno z namenom, da
respondenti podajo oceno zaupanja/nezaupanja posameznim dobaviteljem pri dobavi LPPH.
Podatki prikazujejo različno izraženo zaupanje posameznim skupinam dobaviteljev. Kot je
razvidno iz slike 35, respondenti pri nabavi LPPH najbolj zaupajo lokalnim pridelovalcem
in predelovalcem (69,6 % zaupa, 14,5 % popolnoma zaupa). Sledijo zadruge, združenja,
društva in druge oblike združenj pridelovalcev/predelovalcev (75,4 % zaupa, 4,3 %
popolnoma zaupa). Največji delež nezaupanja (26,1 %) so respondenti dodelili trgovinam
na debelo z živili/grosistom (veleprodaja).
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Tabela 9: Razlike med samostojnimi vrtci in vrtci pri šoli glede zaupanja dobaviteljem LPPH

Ugotovili smo, da v povprečju vrtci pri šoli zaupajo nekoliko bolj (x̄ = 3,68) manjšim
lokalnim trgovinam/distributerjem pri dobavi LPPH v VIZ kot pa samostojni vrtec (x̄ =
3,33). Razlike so statistično značilne (t = - 2,235, p = 0,029) (tabela 9).

Tabela 10: Razlike med javnimi in zasebnimi VIZ glede zaupanja dobaviteljem LPPH

Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da v povprečju javni VIZ zaupajo nekoliko bolj (x̄ =
3,51) manjšim lokalnim trgovinam/distributerjem pri dobavi LPPH v VIZ kot pa samostojni
vrtci (x̄ = 3,18). Razlike so statistično značilne (t = 2,197, p = 0,039) (tabela 10).
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Tabela 11: Razlike med deležem vključene LPPH (20 % in manj, več kot 20 %) glede zaupanja
dobaviteljem LPPH

Ugotovili smo, da v povprečju VIZ, ki vključijo več kot 20 % LPPH, zaupajo nekoliko bolj
(x̄ = 4,21) pridelovalcem/predelovalcem pri dobavi LPPH v VIZ, kot VIZ, ki vključujejo 20
% in manj LPPH (x̄ = 3,92). Razlike so statistično značilne (t = - 2,226, p = 0,030) (tabela
11).
Pri drugih spremenljivkah statistično značilnih razlik nismo odkrili (priloga VI).
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Poglavje V, vprašanje 6: Označite, kako pomembno ali nepomembno se vam zdi, da ima
vzgojno-izobraževalni zavod (vrtec) zaposlenega organizatorja prehrane (OP).

Slika 36: Pomembnost zaposlenosti OP v VIZ

Vprašanje 6 v poglavju V anketnega vprašalnika je bilo zastavljeno z namenom, da
respondenti ocenijo, kako pomembno se jim zdi, da ima VIZ zaposlenega OP. Kot lahko
razberemo večina respondentov navaja pomembno vlogo OP v VIZ (slika 36).

Tabela 12: Razlike med velikimi in majhnimi VIZ glede pomembnosti zaposlenosti OP

Ugotovili smo, da v povprečju majhni VIZ pripisujejo nekoliko večjo pomembnost (x̄ =
4,84) zaposlenosti OP v VIZ kot veliki VIZ (x̄ = 4,35). Razlike so statistično značilne (t = 4,043, p = ≤ 0,001) (tabela 12).

Tabela 13: Razlike med javnimi in zasebnimi VIZ glede pomembnosti zaposlenosti OP
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Ugotovili smo, da v povprečju javni VIZ pripisujejo nekoliko večjo pomembnost (x̄ = 4,70)
zaposlenosti OP v VIZ kot zasebni VIZ (x̄ = 4,09). Razlike so statistično značilne (t = 3,657, p = ≤ 0,001) (tabela 13).
Pri drugih spremenljivkah statistično značilnih razlik nismo odkrili (priloga VI).

Glavne ugotovitve analize t-testa na vprašanja poglavja V:
S pomočjo posameznih trditev poglavja V smo s t-testom za neodvisna vzorca preverjali, ali
obstajajo razlike glede stališč, ki lahko vplivajo na vključevanje LPPH v VIZ (tehnična
zmožnost vključevanja LPPH, vključevanje LPPH v VIZ, varnost in kakovost LPPH, javni
razpis in vključevanje LPPH, zaupanje dobaviteljem LPPH, zaposlenosti OP in vključevanje
LPPH) med majhnimi in velikimi VIZ; med samostojnimi vrtci in vrtci v sklopu šole; med
javnimi in zasebnimi VIZ in med VIZ, ki vključujejo 20 % in manj LPPH v VIZ in VIZ, ki
vključujejo nad 20 %.
Statistično značilne razlike so se pojavile pri:
-

preverjanju posameznih stališč glede tehnične zmožnosti vključevanja LPPH v VIZ
s tipom VIZ (javni, zasebni);

-

preverjanju posameznih stališč glede vključevanja LPPH v VIZ s tipom VIZ (javni,
zasebni);

-

preverjanju posameznih stališč glede javnega razpisa in vključevanja LPPH v VIZ
z velikostjo VIZ (mali, veliki) in organiziranostjo VIZ (samostojni vrtec, vrtec v
sklopu šole);

-

preverjanju posameznih stališč glede zaupanja dobaviteljem LPPH s tipom VIZ
(javni, zasebni) in organiziranostjo VIZ (samostojni vrtec, vrtec v sklopu šole);

-

preverjanju posameznih stališč glede pomembnosti zaposlenosti OP in vključevanja
LPPH v VIZ z velikostjo VIZ (mali, veliki) in tipom VIZ (javni, zasebni).

Razlike med velikimi in malimi VIZ so se izkazale za statistično značilne v primeru, kjer
veliki VIZ v povprečju pripisujejo večjo pomembnost usposobljenosti lokalnih
pridelovalcev/predelovalcev za prijavo na javni razpis kot majhni VIZ. Drug primer
statistično značilnih razlik, ki izhaja iz velikosti VIZ, se navezuje na primer, kjer majhni VIZ
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v povprečju pripisujejo večjo pomembnost zaposlenosti OP v VIZ, ki ureja vključevanje
LPPH kot veliki VIZ.
Razlike med samostojnimi vrtci in vrtci pri šoli so se izkazale za statistično značilne v
primeru, kjer v povprečju vrtci pri šoli pripisujejo večjo pomembnost usposobljenosti
lokalnih pridelovalcev/predelovalcev za prijavo na javni razpis kot samostojni VIZ. Drugi
primer statistično značilnih razlik, ki izhaja iz velikosti VIZ, se navezuje na primer, kjer vrtci
pri šoli v povprečju bolj zaupajo manjšim lokalnim trgovinam in distributerjem kot
samostojni vrtci.
Razlike med javnimi in zasebnimi VIZ so se izkazale za statistično značilne v primeru, kjer
v povprečju javni VIZ pripisujejo večjo pomembnost zmožnosti poslovanja dobaviteljev
LPPH z e-računi kot zasebni VIZ. Drugi primer statistično značilnih razlik, ki izhaja iz tipa
VIZ, se navezuje na primer, kjer javni VIZ v povprečju pripisujejo večjo pomembnost
zainteresiranosti lokalnih pridelovalcev/predelovalcev pri vključevanje LPPH v VIZ kot
zasebni VIZ. Tretji primer statistično značilnih razlik, ki izhaja iz tipa VIZ, se navezuje na
primer, kjer prav tako javni VIZ v povprečju bolj zaupajo pri dobavi LPPH v VIZ manjšim
lokalnim dobaviteljem/distributerjem kot zasebni VIZ. Četrti primer statistično značilnih
razlik, ki izhaja iz tipa VIZ, se navezuje na primer, kjer javni VIZ pripisujejo v povprečju
večjo pomembnost zaposlenosti OP v VIZ, ki ureja vključevanje LPPH kot zasebni VIZ.
Pri preverjanju stališč glede varnosti in kakovosti LPPH in pripisovanju pomembnosti
vključevanja LPPH v VIZ statistično pomembnih razlik nismo odkrili. Prav tako nismo
odkrili statistično pomembnih razlik pri preverjanju posameznih stališč z deležem vključene
LPPH (20 % in manj, več kot 20 %).
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V poglavju VI anketnega vprašalnika smo se osredotočili na vprašanja, na podlagi katerih
smo poskušali pridobiti informacije o tem, kdo in na kakšen način v VIZ ureja področje
vključevanja LPPH. Ocenjujemo, da parametri lahko prispevajo k uspešnosti vključevanja
LPPH v VIZ.

Poglavje VI, vprašanje 1: Ali vključevanje lokalno pridelane/predelane hrane v vzgojnoizobraževalnem zavodu (vrtcu) ureja organizator prehrane?

Slika 37: OP ureja vključevanje LPPH

Vprašanje 1 poglavja VI anketnega vprašalnika je bilo zastavljeno z namenom, da
respondenti navedejo, kdo v njihovem VIZ ureja področje prehrane. Kot lahko razberemo iz
slike 37 v večini (75,4 %) vključevanje LPPH ureja OP.
V nadaljevanju smo preverjali s hi-kvadrat testom, ali obstaja povezanost med
vključevanjem LPPH, ki ga ureja OP in tipom VIZ, organiziranostjo VIZ, velikostjo VIZ ter
uveljavljanjem načela kratkih verig preko izločenih sklopov JN. Pri analizi VIZ, ki
uveljavljajo načelo kratkih dobavnih verig preko izločenih sklopov, smo izključili tiste, ki
živil ne nabavljajo preko javnih razpisov.
Rezultati prikazujejo statistično značilno povezanost (p = <0,001) med spremenljivko, ki
meni, ali vključevanje LPPH ureja oziroma ne ureja OP s tipom VIZ (javni, zasebni) ter
velikostjo VIZ (majhni, veliki).
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V ostalih primerih rezultati ne prikazujejo statistične značilnosti. Izračuni so priloženi v
prilogi VI.

N = 46

N=9
N=8
Fisherjev eksaktni test: p <0,001
N=3
PHI = - 0,480

Slika 38: Preverjanje povezanosti vključevanja LPPH, ki ga ureja OP s tipom VIZ

Rezultati prikazujejo (slika 38), da v javnih VIZ pogosteje urejajo vključevanje LPPH OP
kot zasebnih. Vrednosti izračuna prikazujejo, da sta obravnavani spremenljivki na populaciji
povezani (p <0,001). Pri čemer vrednost PHI znaša -0,480, kar nakazuje na srednje močno
negativno povezanost med spremenljivkama. Podatek nas ne preseneča, saj smo pričakovali,
da v javnih VIZ OP pogosteje urejajo vključevanje LPPH kot v zasebnih VIZ.
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N = 32

N = 18
N = 16

Pearsonov hi-kvadrat: p < 0,001
N=1
Majhni VIZ

PHI = 0,506

Veliki VIZ

Slika 39: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz analize x2 vključevanje LPPH ureja v VIZ ureja OP in
velikost VIZ

Kot lahko razberemo iz slike 39 v velikih VIZ pogosteje urejajo vključevanje LPPH OP kot
v majhnih VIZ. Zanimiv je tudi podatek, da v velikih VIZ skoraj v vseh primerih ureja
vključevanje LPPH OP. Pri majhnih VIZ je to razmerje primerljivo, namreč, kot lahko
razberemo iz prikazanih podatkov v majhnih VIZ v 16 primerih OP ne ureja in v 18 primerih
OP ureja vključevanje LPPH. Glede na vrednosti izračuna sta obravnavani spremenljivki na
populaciji povezami (p < 0,001). Pri čemer je vrednost PHI 0,506, kar nakazuje na srednjo
povezanost med spremenljivkama.
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N = 37

N = 14
N=9

N=8

Pearsonov hi-kvadrat: p < 0,134

Slika 40: Povezanost vključevanja LPPH, ki ga ureja OP, in organiziranostjo VIZ

Rezultati (slika 40) prikazujejo, da organiziranost vrtca (samostojni, v sklopu šole) in
urejanje/ne urejanje vključevanja LPPH v VIZ s strani OP nista statistično značilno
povezani. OP ureja vključevanje LPPH v samostojnih vrtcih kot tudi v vrtcih pri šoli. Da OP
ne ureja vključevanja LPPH v VIZ, se prav tako pojavlja v obeh organizacijskih oblikah
vrtcev.
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N = 42

N = 11
N=7
N=1

Fisherjev eksaktni test: p = 1,000

Slika 41: Povezanost vključevanja LPPH, ki ga ureja OP, in uveljavljanja načela kratkih dobavnih verig preko
izločenih sklopov JN

Kot lahko razberemo slike 41, VIZ, ki imajo zaposlenega OP, pogosteje uveljavljajo načelo
kratkih dobavnih verig preko izločenih sklopov JN, kar nakazuje, da ima OP pomembno
vlogo pri uveljavljanju načela kratkih dobavnih verig in s tem vključevanje LPPH v VIZ.
Kljub ugotovitvi pa obravnavani spremenljivki nista statistično značilni. Kar pomeni, da
zaposlenost OP ne vpliva na uveljavljanje načela kratkih verig. Rezultati izračuna so
priloženi v prilogi VII.
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V nadaljevanju smo respondente, ki so na vprašanje odgovorili z »Da«, dodatno povprašali
o tem, kdo od strokovnih sodelavcev v VIZ je OP. Vprašanje je delno odprtega tipa.

Slika 42: Poklicni profili, ki opravljajo delo OP – »IF« (Da)

Na vprašanje je odgovorilo 59 respondentov (slika 42). V največ primerih opravlja delo OP
sanitarni inženir (28,4 %), sledi živilski tehnolog (26,1 %), učitelj/ica gospodinjstva (17,5
%), vzgojiteljica (3,3 %) in nutricionist (3,3 %). 21,4 % respondentov je navedlo poklic pod
drugo (slika 42).

Slika 43: Poklicni profili, ki opravljajo delo OP – navedeni pod drugo
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Pod drugo se tako razkrivajo sledeči poklicni profili oseb, ki opravljajo delo OP: biolog,
učiteljica kemije in biologije, kuhar, profesor biologije in gospodinjstva, vodja kuhinje,
knjižničarka, zdravstveni tehnik, organizator gostinskega poslovanja (slika 43).

Slika 44: Poklicni profili, ki opravljajo delo OP – profili, ki nastopajo v kombinacijah in samostojno

Ker so respondenti imeli možnost obkljukati in navesti več profilov hkrati, smo še
podrobneje analizirali, kateri profili nastopajo sami kot OP in kateri v kombinacijah. Delo
organizatorja samostojno opravljajo: sanitarni inženirji, živilski tehnologi, učitelj/ice
gospodinjstva, biologi, vzgojitelji/ice, učiteljice kemije in biologije, kuharji, zdravstveni
tehniki, organizatorji gostinskega poslovanja, profesor biologije in gospodinjstva (slika 44).
V kombinacijah se kot OP pojavljajo: nutricionist-vzgojitelj/ica-živilski tehnolog;
nutricionist-sanitarni inženir-živilski tehnolog, sanitarni inženir-živilski tehnolog, živilski
tehnolog-vodja kuhinje.

Če primerjamo dobljene rezultate poklicnih profilov, ki opravljajo delo OP v vrtcu, s
Pravilnikom o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v
programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s
posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 92/2012) in njegovim predhodnikom Pravilnikom o
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izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za
predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
(Ur. l. RS, št. 92/2012) lahko vidimo, da izobrazbeni strukturi ne ustreza zdravstveni tehnik,
knjižničarka in kuhar. Kako in pod kakšnimi pogoji je naveden kader zaposlen kot OP bi
bilo potrebno podrobneje raziskati. Na podlagi tega lahko sklenemo, da ima večina VIZ
zaposlene OP z ustrezno izobrazbo.

V nadaljevanju smo respondente, kjer področje vključevanja LPPH urejajo OP, povprašali
še o načinu sodelovanja pri vključevanju LPPH. Pri tem smo se osredotočili na sodelovanje
pri pripravi javnih naročil in uveljavljanja načela kratkih verig.

Slika 45: Način sodelovanja OP pri vključevanju LPPH – priprava javnih naročil

Vprašanje 2 v poglavju VI anketnega vprašalnika je bilo zastavljeno z namenom, da
respondenti podajo odgovore, na kakšen način sodelujejo pri vključevanju LPPH. In sicer,
pri vprašanju je bil poudarek na iskanju kombinacij sodelovanja pri pripravi javnih naročil
(priprava razpisne dokumentacije, oblikovanje sklopov, predračunskih obrazcev, meril,
pondrov itd.) in kombinacij sodelovanja pri uveljavljanju načela kratkih verig (izločanja
sklopov iz javnega naročila, raziskava trga itd.). Vprašanje je delno odprto. Analiza
podatkov razkriva izredno pestrost kombinacij. Med kombinacijami pri pripravi javnih
naročil se najpogosteje pojavlja kombinacija sodelovanja OP z zunanjo pravno službo in
sodelovanje OP s sodelavci in zunanjo pravno službo (slika 45).
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Slika 46: Način sodelovanja OP pri vključevanju LPPH – Uveljavljanje načela kratkih verig

Med kombinacijami sodelovanja pri uveljavljanju načela kratkih verig so respondenti
najpogosteje izpostavili, da urejajo področje uveljavljanja kratkih verig kar sami ali pa
področje urejajo skupaj s sodelavci (slika 46).
Ker je vprašanje delno odprtega tipa, so nekateri respondenti dodali pod drugo še dodatne
komentarje, in sicer:
Odg. (anket 1): »Ne poznamo načina delovanja, verjamemo, da v skladu s predpisanimi navodili oz.
zakonodajo.«
Odg. (anket 2): »Javi razpis je bil ob prihodu org. prehrane že izveden, zato izločenih sklopov ni bilo.
Lokalno dobavo živil tako kombiniramo s tistimi, ki so vključeni v javni razpis, in tudi s tistimi, ki se
na javni razpis niso prijavili.«
Odg. (anket 3): »Razpis, po katerem dobavljamo živila še ni imel možnosti izločanja sklopov, ker je
bil narejen pred tem zakonom, ki omogoča izločanje sklopov.«
Odg. (anket 4): Nismo še prišli do faze izločanja sklopov, tako da ne morem odgovoriti na prejšnje
vprašanje, jih bomo pa sigurno izločili pri naslednjem javnem razpisu. Odgovor bo verjetno isti kot
pri prvem vprašanju te točke.

Kot lahko razberemo, se večina komentarjev podanih pod »drugo« navezuje na izkušnjo OP,
ki poudarjajo, da še niso izločevali sklopov iz JN.
Respondentom, katerim vključevanje LPPH ne ureja OP (odgovor »N« odgovor na
vprašanje 1, poglavja VI) smo zastavili odprto vprašanje, ki jih sprašuje kdo v VIZ ureja
področje vključevanja LPPH. Pri tem vprašanju je odgovore podalo 17 respondentov.
Odgovori na vprašanje, kdo ureja področje LPPH, so sledeči: računovodkinja; vodja kuhinje;
vodstvo VIZ, dobavitelj obrokov; šolski administrator.
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Analiza kombinacij razkriva sledeče povezovanje poklicev z namenom vključevanja LPPH:
direktorica VIZ-vzgojiteljica; tim, kateri pripravlja JN (vodja kuhinje, zunanji sodelavec,
ravnatelj); vodja kuhinje-zunanji organizator prehrane; vodstvo VIZ-pravna služba;
direktor-organizator dela; zunanji organizator prehrane-vodstvo VIZ.
Zanimiv komentar se je pojavil tudi v enem primeru, kjer je respondent poleg poklicnega
profila navedel še razlog, ki poda utemeljitev njihove ureditve vključevanja LPPH.
Respondent navede njihov primer, ki izhaja iz sistemizacije in velikosti VIZ. Namreč, po
sistematizaciji jim pripada majhen delež (3 %, 1,20 ur na teden) zaposlitve OP za šolo in
vrtec. To je razlog, zakaj ne morejo imeti zaposlenega OP.
V nadaljevanju smo respondentom zastavili še eno dodatno vprašanje, kjer smo jih prosili,
da opišejo, na kakšen način osebe imenovane v prejšnjem vprašanju sodelujejo pri
vključevanju LPPH. Na vprašanje je odgovorilo 16 respondentov. Odgovori na odprto
vprašanje so bili kratki, podani bolj v obliki naštevanja. Pri vsebinski analizi so se izpostavile
sledeče kode, ki opisujejo sodelovanje osebe, ki opravlja naloge OP v VIZ: raziskava trga,
zbiranje ponudb, izbira dobavitelja, sklepanje pogodb, nadzor nad dobavitelji, sodelovanje s
starši pri sestavi jedilnika, sodelovanje v timu in svetovanje.
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V poglavju VII anketnega vprašalnika je zastavljeno vprašanje, ki sprašuje respondete, ali
sodelujejo v projektih, ki so namenjeni vključevanju LPPH v VIZ. Vprašanja poglavja VII
so zastavljena z namenom, da ugotovimo, ali se respondenti poslužujejo nacionalnih
programov za vključevanje LPPH in/ali sodelujejo še v kakšnih občinskih ali drugih
projektih oziroma programih, ki so namenjeni spodbujanju vključevanja LPPH.

Poglavje VII, vprašanje 1: Ali ste v vašem vzgojno-izobraževalnem zavodu (vrtcu)
sodelovali pri projektih (mednarodnih, nacionalnih, regijskih, občinskih itd.), ki se
dotikajo teme vključevanja lokalno pridelane/predelane hrane?

Slika 47: Sodelovanje na projektih

Vprašanje 1 v poglavju VII anketnega vprašalnika je bilo zastavljeno z namenom, da se
ugotovi, koliko VIZ sodeluje v projektih, ki se navezujejo na vključevanje LPPH. Na
vprašanje je odgovorilo 71 respondentov. Projekte izvaja oziroma v njih sodeluje 42,3 %
VIZ (slika 47).

Respondente, ki so na vprašanje odgovorili z »Da«, smo v nadaljevanju še prosili, da
navedejo še osnovne podatke o projektu (naslov projekta, trajanje projekta, vrsta/shema
projekta, vrednost projekta, nosilec projekta in projektne partnerje).
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Slika 48: Projekti, v katerih sodelujejo VIZ

Na vprašanje 2 v poglavju VII anketnega vprašalnika je odgovorilo 31 respondentov.
Odgovori na vprašanje so bili podani v obliki naštevanja. Kot je razvidno iz slike 48, največ
VIZ izvaja projekt tradicionalni slovenski zajtrk, sledi shema šolskega sadja in zelenjave in
ostali. Glede na to, da so v anketo bili vključeni samostojni vrtci kot tudi vrtci, ki so v sklopu
osnovne šole, so respondenti navedli tudi projekte, ki načeloma niso namenjeni vrtcem. Tak
projekt je na primer projekt šolskega sadja in zelenjave. Na podlagi rezultatov in poznavanja
projektov lahko sklenemo, da večina VIZ izvaja projekte, ki so postali že nekakšna stalnica
(npr.: slovenski tradicionalni zajtrk).
Na tem mestu je še pomembno omeniti, da se Slovenija kot ena izmed članic EU ravna po
krovnih usmeritvah EU tudi na področju kmetijske politike. Kar pomeni, da Slovenija
sodeluje poleg sheme šolskega sadja in zelenjave (ki je v osnovi namenjena osnovnim šolam)
še v shemi šolskega mleka (ki pa je namenjena med drugim tudi vrtcem oziroma VIZ, ki
izvajajo predšolsko dejavnost). Podatki sektorja za kmetijske trge, ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano prikazujejo, da se shema šolskega mleka slabo izvaja. Namreč, pri
omenjeni shemi, je dolga leta sodelovala le ena osnovna šola. Zadnja 3 leta (se pravi nekje
od leta 2013) sodeluje v shemi od 5 do 7 šol. Noben vrtec do sedaj še ni sodeloval v shemi
(Polakar Benkič, 2015).
Projekt, v katerem najpogosteje sodelujejo VIZ, je tradicionalni slovenski zajtrk. Dan
slovenske hrane oziroma tradicionalni slovenski zajtrk se je začel leta 2006 kot medeni
zajtrk. Pobudnik za medeni zajtrk je bila Čebelarska zveza Slovenije. Čez čas se je medeni
zajtrk preimenoval v slovenski tradicionalni zajtrk, ki je bil leta 2012 razglašen za dan
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slovenske hrane. Dan slovenske hrane se izvaja vsako leto tretji petek v mesecu novembru.
Na ta dan so otroci v šolah in vrtcih po vsej Sloveniji postreženi s tradicionalnim slovenskim
zajtrkom, ki je sestavljen iz črnega kruha, mleka, masla, medu in jabolka. Zahteva pri tem
je, da so živila pridelana oziroma predelana v Sloveniji. Namen tega dne je ozaveščanje
otrok, staršev in zaposlenih o pomenu zagotavljanja hrane iz lokalne oskrbe (Tradicionalni
slovenski zajtrk, 2013). Podrobna pravila o izpolnjevanju zahtev tradicionalnega zajtrka se
od leta 2013 objavljajo v Odredbi o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka (Ur. l. RS,
št. 87/13, 62/14, 79/15), ki ga na podlagi prvega odstavka 5. člena in prvega odstavka 8.
člena Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Ur. l. RS, št. 26/11 in 57/12)
izda minister za kmetijstvo in okolje za vsako leto posebej.
Sklenemo lahko, da velika večina naštetih projektov prispeva k vključevanju LPPH z vidika
navezovanja stika z lokalnimi pridelovalci in predelovalci. Kar pomeni, da je njihov osnovni
namen spodbujanja sodelovanja med pridelovalci in porabniki živil.
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Povzetek rezultatov kvantitativnega dela raziskave

Vrtci, ki so sodelovali v raziskavi, so večinoma samostojni vrtci (67,4 %). Glede na tip
ustanovitve so večinoma javni (82,4 %). Največ VIZ, ki so sodelovali v raziskavi, je iz
vzhodne Slovenije (44,0 %), sledi zahodna Slovenija (33,4 %) in osrednja Slovenija (22,6
%). Razmerje med velikimi in majhnimi VIZ je 1 : 0,9. Večina (83,7 %) anketiranih VIZ
pripravlja obroke. Najpogosteje pripravljeni obroki so kosilo, zajtrk, popoldanska malica in
dopoldanska malica. Najpogostejša kombinacija obrokov je zajtrk, dopoldanska malica,
kosilo in popoldanska malica. VIZ, ki ne pripravljajo obrokov, le-te sami nabavijo iz bližnjih
drugih javnih vrtcev, od drugih zunanjih dobaviteljev ali imajo skupno kuhinjo z drugim
javnim zavodom, ki ni na isti lokaciji kot VIZ. Glede zahteve po vključenosti LPPH pri
zunanjemu dobavitelju polovica respondentov vključevanje LPPH, medtem ko druga
polovica podatka o tem ne ve. Več kot polovica (60,0 %) respondentov ocenjuje, da je
vključevanje LPPH v VIZ zelo pomembno. Glede distribucijske stopnje vključevanja LPPH
je največ vključene LPPH v VIZ lokalno pridelane in predelane hrane (60,0 %), sledi lokalno
pridelana hrana (31,7 %) in lokalno predelana hrana (2,7 %). Večina (75,3 %) VIZ uveljavlja
načelo kratkih verig pri vključevanju LPPH v VIZ. Najnižji delež vključene LPPH je 1 %,
metem ko najvišji 90 % LPPH. Povprečna vrednost vključene LPPH znaša 28,1 % (± 23,0
%). Najpogostejša ovira (N = 14), ki ovira vključevanje LPPH, je višja cena LPPH, slede
premajhna ponudba (N = 9), javni razpis (N = 7) itd. (tabela 2). Veliki VIZ se v povprečju
pogosteje strinjajo glede večje mikrobiološko varnost LPPH, večje fizikalne varnost LPPH
ter večje občutljivosti in krajšega roka uporabnosti LPPH ter da z vključevanjem LPPH
zmanjšamo odpadno embalažo kot majhni VIZ. Vrtci pri šoli v povprečju pogosteje
pripisujejo LPPH, da je bolj varna iz kemijskega vidika kot samostojni vrtci.
Razlike med velikimi in majhnimi VIZ so se izkazale za statistično značilne v primeru, kjer
veliki VIZ v povprečju pripisujejo večjo pomembnost usposobljenosti lokalnih
pridelovalcev/predelovalcev za prijavo na javni razpis kot majhni VIZ. Drug primer
statistično značilnih razlik, ki izhaja iz velikosti VIZ, se navezuje na primer, kjer majhni VIZ
v povprečju pripisujejo večjo pomembnost zaposlenosti OP v VIZ, ki ureja vključevanje
LPPH kot veliki VIZ.
Razlike med samostojnimi vrtci in vrtci pri šoli so se izkazale za statistično značilne v
primeru, kjer v povprečju vrtci pri šoli pripisujejo večjo pomembnost usposobljenosti
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lokalnih pridelovalcev/predelovalcev za prijavo na javni razpis kot samostojni VIZ. Drugi
primer statistično značilnih razlik, ki izhaja iz velikosti VIZ, se navezuje na primer, kjer vrtci
pri šoli v povprečju bolj zaupajo manjšim lokalnim trgovinam in distributerjem kot
samostojni vrtci. V povprečju javni VIZ pripisujejo večjo pomembnost zmožnosti
poslovanja dobaviteljev LPPH z e-računi, večjo pomembnost zainteresiranosti lokalnih
pridelovalcev/predelovalcev pri vključevanje LPPH v VIZ, v povprečju bolj zaupajo pri
dobavi LPPH v VIZ manjšim lokalnim dobaviteljem/distributerjem ter pripisujejo v
povprečju večjo pomembnost zaposlenosti OP v VIZ, ki ureja vključevanje LPPH kot
zasebni VIZ. Kot OP je v VIZ, ki so odgovorili, najpogosteje zaposlen sanitarni inženir (33,3
%), sledi živilski tehnolog (31,4 %), učiteljica gospodinjstva (21,6 %), vzgojiteljica in
nutricionist (3,9 %). Dodatni profili poklicev, ki se pojavljajo v vlogi OP, so: organizator
gostinskega poslovanja, zdravstveni tehnik, knjižničarka, vodja kuhinje, profesor biologije
in gospodinjstva, kuhar, učitelj kemije in biologije ter biolog. Pri pripravi javnih naročil sta
se najpogosteje izpostavili dve obliki sodelovanja, in sicer sodelavcev v VIZ z zunanjo
pravno službo, čemur sledi, da javna naročila pripravlja samo zunanja pravna služba in način
priprave javnega naročila, kjer sodelavci v VIZ sami pripravijo javno naročilo. Vključevanje
LPPH preko načela kratkih verig najpogosteje ureja OP samostojno, sledijo sodelavci v VIZ
v sodelovanju z OP. Pri projektih je sodelovala manj kot polovica (42,1 %) anketiranih VIZ.
Pri ugotavljanju sodelovanja pri projektih se je najpogosteje izpostavil tradicionalni
slovenski zajtrk (58,6 %) in shema šolskega sadja (31,0 %).
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4.2

Kvalitativna analiza

Rezultati kvalitativne analize petih delno strukturiranih intervjujev prikazujejo analizo
vsebine intervjujev, ki so bili opravljeni z odgovornimi osebami za vključevanje LPPH v
VIZ. V štirih primerih je to organizator prehrane. V enem primeru pa odgovorna oseba vrtca.
Štirje VIZ (vrtci) so javni (v citatih označen z oznako VJ) in en zasebni vrtec (v citatih
označeni z oznako VZ). VIZ (vrtci) vključeni v intervju so iz dveh različnih slovenskih
pokrajin, in sicer iz vzhodne Slovenije (oznaka v citatih VZH) in zahodne Slovenije (oznaka
v citatih ZAH). V rezultate kvalitativne analize so poleg analize delno strukturiranega
intervjuja vključeni še rezultati vsebinske analize odprtega vprašanja anketnega vprašalnika,
kjer smo anketirance povprašali o ovirah, ki najbolj ovirajo vključevanje LPPH v VIZ in
zanimivi komentarji, navedeni pri delno odprtih vprašanjih.
Zaradi majhnosti vzorca in morebitne razpoznavnosti VIZ podrobnejših podatkov ne
razkrivamo. Prikaz kodiranja in rezultati kvalitativne analize so priloženi v prilogi IV.
Skozi analizo vsebine so se izoblikovale štiri glavne teme (odnos med ponudnikom LPPH
in VIZ, cena, ponudba LPPH in vzgojno-izobraževalni zavod), ki združujejo posamezne
dejavnike vpliva in ena dodatna tema (rešitve), ki povzema predloge rešitev za povečanje
vključevanja LPPH v VIZ. Dejavniki vpliva glavnih tem so izraženi na nivoju kategorij.
Medtem ko dodatna tema na nivoju kategorij povzema predlagane rešitve. Posamezne kode
in citati intervjuja služijo za podrobnejše definiranje dejavnikov vpliva. Posamezni dejavniki
vpliva in predlagane rešitve (kategorije) se povezujejo znotraj kategorij in tudi med
posameznimi temami. Interpretacija teme rešitve je vključena v interpretaciji teme vzgojnoizobraževalni zavod, na katero se tudi vsebinsko nanaša.
V nadaljevanju bodo podrobneje prikazani rezultati po izoblikovanih temah.
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Tema 1 »odnos med ponudnikom LPPH in VIZ«

Temo »odnos med ponudnikom LPPH in VIZ« sestavljajo tri kategorije, in sicer:
sodelovanje, zaupanje v domače pridelovalce in osebna vpetost pridelovalca LPPH.

Tabela 14: Tema: odnos med ponudnikom LPPH in VIZ
Kode

Kategorija

Tema

Nepripravljenost sodelovanja kmetov z VIZ
Nepovezanost pridelovalcev LPPH kot ovira
Začetek sodelovanja lokalnih pridelovalcev
Domačnost LPPH in pripravljenost k
sodelovanju
Pripravljenost sodelovanje z VIZ

Sodelovanje
Odnos med
ponudnikom
LPPH in VIZ

Možnost vpogleda v proizvodnjo
Poznavanje domačih pridelovalcev LPPH
Zaupanje v domače pridelovalcev LPPH
Dobavitelj LPPH je tudi prejemnik storitev
VIZ

Zaupanje v domače pridelovalce
Osebna vpetost pridelovalca LPPH

Skupna lastnost dejavnikom vpliva je, da temeljijo na odnosu, ki se vzpostavi med VIZ in
lokalnim pridelovalcem. Vpliv odnosa med pridelovalcem in VIZ na vključevanje LPPH je
lahko spodbujajoč ali ovirajoč.

Kategorija »sodelovanje« (tabela 14): Sodelovanje so intervjuvanci povezali s
pripravljenostjo sodelovanja in nepripravljenostjo sodelovanja kmetov z VIZ. Gre za dve
nasprotujoči si izkušnji intervjuvancev pri vključevanj LPPH v VIZ. V primeru
nepripravljenosti sodelovanja pridelovalcev LPPH lahko govorimo o dejavniku vpliva na
vključevanje LPPH v VIZ, ki deluje ovirajoče.
VJ-ZAH-5: 1 –3: Ja, (.) zdaj če bi se samo osredotočila na zunanje dejavnike, (.) bi najprej rekla v
zvezi z našimi izkušnjami, da je tako, da nekateri kmetje še niso tako pripravljeni z nami sodelovati.
Kar se tiče morda samo negativnih. Drugače pa bom rekla, tisti, ki so, so zelo zainteresirani in so
pripravljeni tudi širiti njihov nabor, oziroma pridelkov. Mmmmm bom rekla, tudi problem se prre…
se pokaže pri nas, ker imamo več mest za naročanje ne.

V primeru pripravljenosti sodelovanja pridelovalcev LPPH z VIZ pa lahko ima spodbujajoč
vpliv na vključevanje LPPH.
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VZ-ZAH-3 – 39

Hmmm, ja. Sigurno je pripravljenost teh ljudi za sodelovanje tudi z nami malimi.

Sodelovanje so intervjuvanci izpostavili tudi v kontekstu medsebojnega sodelovanja
pridelovalcev LPPH. In sicer, tako kot intervjuvanka izpostavlja, opažajo začetek
sodelovanja med pridelovalci LPPH, kar lahko spodbujajoče vpliva na količino vključene
hrane, ki je ekološke pridelave.
VJ-ZAH-2: 84:

Al pa to še,(…) če bo tako šlo, ... če bomo meli več ekoloških ponudnikov, ki so se

zdaj, kolko sem videla, začeli tudi organizirati med sabo, ne.

Ovira pri vključevanju LPPH v VIZ, ki izhaja iz sodelovanja, predstavlja nepovezanost
pridelovalcev LPPH. In sicer, zaradi nesodelovanja in morebitne monokulturne proizvodne
usmerjenosti pridelovalcev lahko vključevanje LPPH v VIZ predstavlja več dodatnega dela
za osebe, ki urejajo vključevanje LPPH.
VJ-ZAH-2: 11–16:
Oziroma največja ovira pri njih je, da so pridelovalci, na primer zelenjave
ne, eden, precej specializirani, ne. Jaz bom imel samo krompir, ostali kmet bo imel samo solato, ostali
drugo zelenjavo, ne. Iz naše strani je problem, da moram jaz enkrat na teden, da niso povezani, ne.
Eee in tak ka, v kakšne eee…sicer smo imeli kmetijsko zadrugo v občini x ampak je šla v stečaj. Oni
so nekak probali povezovati kmetje, ampak ne vem, med njimi ni bilo nekšega dobrega kontakta. Eeee,
neki zbirni center bi se mogel, da bi jaz samo enega človeka oziroma ko bi jim to organiziral poklicala
mi pa rabimo to pa to, ne pa da jih pet kličem, ne.

Nesodelovanje pridelovalcev LPPH predstavlja oviro pri vključevanju LPPH v primeru, ko
je pridelava LPPH specializirana (monokulturna usmeritev pridelovalcev) v povezavi z
dodatnim delom za OP. Večja kot je razpršenost kontaktov za urejanje vključevanja LPPH,
več časa se porabi za urejanje področja.
Spodbujajoč vpliv sodelovanja na vključevanje LPPH se je izpostavil skozi možnost
vpogleda v proizvodnjo ter domačnost in sodelovanje pridelovalcev. Kot lahko razberemo
iz citatov, intervjuvanec na podlagi možnosti vpogleda v proizvodnjo lahko spozna
pridelovalce LPPH. Pozitivna izkušnja (opisana kot domačnost) tako prispeva k vzpostavitvi
zaupanja, katerega rezultat je vzpostavljen odnos med vrtcem in pridelovalcem. Sklenemo
lahko, da sta vpogled v proizvodnjo ter občutek domačnosti pomembna pri uspešnem
sodelovanju in razvoju zaupanja.
VJ-ZAH-2: 68–72:
Pa tak, kak sam rekla. Sigurno je na prvem mestu zaupanje v domačem…v
ljudi, ki poznaš, ki veš, kaj delajo. Ki poznaš, na primer mi lahko gremo v mesarijo proizvodnjo danes
gledat kak hrenovke delajo, ne. Ammm imamo enega kmeta, ki nam dobavlja testenine, jajca, med vse,
ker je ena velika turistična kmetija tudi in majo pač jajca pa med pa testenine delajo sami. Lahko jih
danes pokličem, pa grem emmm rečem lahko, pridem pogledat testenine, kak ste jih delali, pa si bom
lahko tiste testenine pelala domu, ne. Mislim v vrtec, ne. Take. Ka bom pa jaz klicala v Žito pa pijtali,
če boste danes delali testenine iz tega…ne tega ahha (smeh)…boljš, da ne.
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VJ-ZAH-2: – 78: Mi je fajn njihova domačnost, ker rečejo, te pokličejo. Lahko prideš em…oni so še
pripravljeni kakšne ekskurzije voditi pokažejo svojo kmetijo, vse ne.

Pri tem je pomembno izpostaviti, da intervjuvanec parametre sodelovanja (možnosti
vpogleda v proizvodnjo, domačnosti in sodelovanje pridelovalcev) povezuje z lokalnim
pridelovalcem, ki je v neposredni bližini VIZ in katerega poslovanje je dovolj fleksibilno,
da lahko poleg dejavnosti pridelave in predelave živil nameni čas sodelovanju z VIZ v obliki
ogledov pridelave in predelave živil itd. Sodelovanje bi lahko označili za predpogoj razvoja
zaupanja in za vzpostavitev odnosa med pridelovalcem LPPH in VIZ.
Pomembnost

sodelovanja

VIZ

z

lokalnimi

pridelovalci

v

smislu

ogledov

pridelave/predelave in drugih oblik sodelovanja izpostavljajo tudi nacionalni programi za
spodbujanje vključevanja LPPH. Eden izmed takšnih, v katerem lahko sodelujejo tudi vrtci,
je tradicionalni slovenski zajtrk (Tradicionalni slovenski zajtrk, 2015).

Kategorija »zaupanje v domače pridelovalce« (tabela 14): Poznavanje pridelovalcev
lahko vpliva na razvoj zaupanja med pridelovalcem in VIZ ter s tem pripomore k
vključevanju LPPH v VIZ. Intervjuvanec označuje lokalne pridelovalce z besedami, kot so
»domači ljudje«, »domače ljudi poznamo«. V nadaljevanju intervjuvanec naveže
poznavanja domačih pridelovalcev še na zaupanje glede proizvodnje v smislu zagotavljanja
kakovosti in zdravstvene ustreznosti. Intervjuvanec navezovanje na zagotavljanje kakovosti
in zdravstvene ustreznosti opiše z besedami, kot so »domače ljudi poznamo in nam zato ne
bodo prodajali slabih živil«.
VJ-ZAH-2: 1 – 8: Ja, tako (…) ja toti dejavniki so interni dejavniki so, da vsi gledimo za naš razvoj,
za naš lokalni razvoj, ne. S tem se razvijajo tudi naši kmetje. Mali pridelovalci, da v totemu času, ki
je resan kriza, lahko, prodajajo te stvari. To pa so domači ljudi. To pa nas tudi vleče, da te domače
ljudi poznamo, pa nam ne bodo kake slabe robe prodajali ne. Eeee, eno zaupanje, večja zaupanje je
sigurno do domače proizvodnje, domače lokalne, kot pa da pride roba od neven kje, ne. Na primer
imamo tudi mesarja prav iz občine ene. Emmm se še nam ni zgodilo v teh letih, da bi kako slabo meso
dobili.

Kot lahko vidimo intervjuvanec postavi poznavanje in zaupanje domačega pridelovalca
LPPH v kontekst izkazovanja kakovosti in zdravstvene ustreznosti živil. Poznavanje
pridelovalca v tem primeru predstavlja subjektivni kriterij OP glede kakovosti in zdravstvene
ustreznosti živil. Zaupanje v pridelovalce LPPH se vzpostavi na podlagi pripravljenosti
sodelovanja. Kot lahko razberemo iz citatov, gre v tem primeru za pridelovalce, ki
pridelujejo hrano v neposredni bližini VIZ.
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VJ-ZAH-2: 68–72:
Pa tak, kak sam rekla. Sigurno je na prvem mestu zaupanje v domačem…v
ljudi, ki poznaš, ki veš, kaj delajo. Ki poznaš, na primer mi lahko gremo v mesarijo proizvodnjo danes
gledat kak hrenovke delajo, ne. Ammm imamo enega kmeta, ki nam dobavlja testenine, jajca, med vse,
ker je ena velika turistična kmetija tudi in majo pač jajca pa med pa testenine delajo sami. Lahko jih
danes pokličem pa grem emmm rečem, lahko pridem pogledat testenine, kak ste jih delali, pa si bom
lahko tiste testenine pelala domu, ne. Mislim v vrtec, ne. Take. Ka bom pa jaz klicala v Žito pa pijtali,
če boste danes delali testenine iz tega…ne tega ahha (smeh)…boljš, da ne.
VJ-ZAH-2: 42–47:
Preračunaš pa gre, ne. Kg ekoloških jabolk je 2,5 €. Eee.. Integrirana
pridelava je 50 centov. Tak ka velka cena v ceni, ne. Pa v osnovi sem kmetijski tehnik, pa vem, koko
je to. Pa kolko je dela pa vse to, vse. Ampak mi je bilo to bolj tehtalo ali je bolj smotrno voziti jabolka
iz Primorske sem ne, v naš kraj. Ali vzamemo od soseda, ki vidimo ali šprica ali ne šprica…ne…ga
mamo pod nad…pa vidimo, da ni tak slabo, ne.
VJ-ZAH-2: 5:
prodajali ne.

To pa nas tudi vleče, da te domače ljudi poznamo pa nam ne bodo kake slabe robe

VJ-ZAH-2: 6:
Eeee eno zaupanje, večja zaupanje je sigurno do domače proizvodnje, domače
lokalne kot pa da pride roba od ne vem kje, ne.

Zaupanje v domače pridelovalce LPPH je označeno kot spodbujajoč dejavnik za
vključevanje LPPH v VIZ.

Kategorija »osebna vpetost pridelovalca LPPH« (tabela 14): V primeru, kjer je dobavitelj
LPPH tudi prejemnik storitev VIZ, lahko to pozitivno vpliva na vključevanje LPPH. Ta
pozitivni vidik se izraža skozi dobavo kakovostnih živil v VIZ. S tem, ko je otrok
pridelovalca LPPH vključen v VIZ, se ta čuti dolžnega, da VIZ zalaga s kakovostnimi živili.
Pri dobavitelju se na ta način pojavi občutek osebne odgovornosti in hkrati zavedanje, da s
tem, da dobavlja kakovostna živila v VIZ, jih dobavlja tudi svojemu otroku. Osebno
odgovornost pridelovalca LPPH bi lahko označili kot njegov subjektivni kriterij glede
zagotavljanja pogojev kakovosti in zdravstvene ustreznosti dobavljene LPPH. To zavedanje
oziroma osebna odgovornost (subjektivni kriterij) ima za posledico vzpostavljen dober
odnos med vrtcem in pridelovalcem. In sicer, VIZ zaupa dobavitelju, da bo dobavljal
zdravstveno ustrezna in kakovostna živila, medtem ko se dobavitelj čuti odgovornega, da za
svojega otroka zagotavlja le najboljše.
VJ-ZAH-2: 7 – 9: Na primer imamo tudi mesarja prav iz občine ene. Emmm se še nam ni zgodilo v teh
letih, da bi kako slabo meso dobili. Povedano s stavkom je bilo »tudi tvoj otrok se prehranjuje v našem
vrtcu« tak ka veš, tudi on bo to jedel, tudi vaši otroci.

Na podlagi analize lahko sklenemo, da je dejavnik osebna vpetost pridelovalca LPPH, v
kolikor temelji na osebni odgovornosti, ki združuje zavedanje o pomenu dobave kakovostne
in zdravstveno ustrezne LPPH, pomemben in spodbujajoč dejavnik pri vključevanju LPPH
v VIZ.
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Če povzamemo ugotovitve vsebinske analize, ki se navezujejo na temo vzpostavljen odnos
med VIZ in pridelovalcem LPPH, lahko sklenemo, da sodelovanje predstavlja predpogoj za
vzpostavitev odnosa, ki ima za posledico vključevanje LPPH v VIZ. Pri tem je pomembno,
da je sodelovanje pridelovalcev LPPH in VIZ obojestransko in vključuje osebno vpetost
pridelovalca LPPH (želja po prodaji varne in zdravstveno ustrezne LPPH) in VIZ (usmeritev
VIZ, ki vključuje željo po nakupu LPPH – podrobneje opisano v temi »vzgojnoizobraževalni zavod«). V kolikor pride do srečanja interesov obeh akterjev (VIZ in
pridelovalcev LPPH) in so interesi skladni, lahko pride so sodelovanja, ki vodi do razvoja
zaupanja in posledično do vzpostavitve odnosa, katerega rezultat je vključevanje LPPH v
VIZ. Glede na raziskovano populacijo je zanimiv predvsem vidik subjektivnih kriterijev
osebe, ki ureja vključevanje LPPH. Delno je ta vidik razložen v temi »cena« (cena LPPH)
in v temi »vzgojno-izobraževalni zavod« (zdravstvena ustreznost živil). Subjektivni kriterij,
ki izhaja iz vzpostavljenega odnosa med VIZ in pridelovalcem LPPH, predstavlja zanimivo
področje, katerega bi bilo potrebno še dodatno raziskati.
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Tema 2 »cena«
Temo »cena« sestavljajo štiri kategorije, in sicer, cena LPPH, cena prehrane v VIZ, finančna
sredstva VIZ in pogajalsko izhodišče VIZ (tabela 15).
Tabela 15: Tema: Cena
Kode
Višja cena obrokov pri pogodbenem
dobavitelju zaradi vključene LPPH
Cena LPPH kot ovira pri vključevanju
Višja cena LPPH preko izločenih sklopov
Višja cena LPPH
Cena kot dejavnik pri odločanju glede
vključevanja LPPH na račun kakovosti
Velikost zavoda ima vpliv na ceno
Sprejeta cena prehrane
Denar kot eden izmed pomembnih
dejavnikov
Preverba finančne zmožnost VIZ
Majhna količina naročila vpliva na
pogajalsko izhodišče glede roka dobave
Problem majhnosti pri pogajanju za ceno

Kategorija

Tema

Cena LPPH

Cena
Cena prehrane v VIZ
Finančna sredstva VIZ

Pogajalsko izhodišče VIZ

Kategorija »cena LPPH« in »cena prehrane v VIZ« (tabela 15): Cena LPPH in cena
prehrane v VIZ se izpostavlja v povezavi z višjo ceno LPPH in odobreno ceno prehrane v
VIZ. Višja cena LPPH ima posledično vpliv na ceno obroka. VIZ ima določen fond
finančnih sredstev, ki jih lahko nameni za prehrano otrok. V kolikor so živila dražja, se
preseže vrednost planiranih finančnih sredstev namenjenih za prehrano otrok. Posledica tega
je lahko, da se VIZ ne bo odločal za nakup LPPH ali pa bo delež vključene LPPH nižji.
VJ-ZAH-2: 86–88:
Tak ka bo poleg domačih, še več ekoloških živil na jedilniku, ne. Je pa res
ka de tu (…) po mojem je tu samo največja ovira, če bo dovolj velika ponudba, je cena. Cena, ne. Da
bomo lahko z normalno ceno prišli skoz p, da bomo vsi zadovoljni.
VJ-VZH-1: 12: Sigurno. (.) Lokalna hrana je dejansko dražja od nelokalne. Še posebej, če tukaj
gledamo sadje in zelenjavo,(.) ki se nabavi aammm (…) preko izločitvenih sklopov. Je to sigurno
dražje kot preko javnega naročila.
VZ-ZAH-3: 26–30:
Je pa tudi res, ne vem…eee…iz česa izhaja, da naše…mmm…tukaj lokalno
pridelano včasih enostavno ne vem v čem je štos, da, je res previsoka cena. Kaj jaz vem, recimo za
piro. Za najcenejšo piro…mmm..dobro potem smo se mi za ceno…mmm…ampak zdaj če že govorimo
pri ceni..mm..3,10 € je bila najcenejša pira. Če pa greš tu preko meje v radiusu, ne vem, 45km pa
biodinamična kmetija, eee pa bio dobiš za 1,90 €. V čim je zdaj razlika v teh 45 km ali res v državi ali
v ne vem, ne vem, kaj naj vam rečem. V glavnem se vprašaš, kaka je razlika. Ampak 1,90 dati za kilo
pire ali pa 3,10 evra, je pa velika razlika. Ne. Saj mi smo kar potrošniki, samo mi vse sami
pripravljamo in večinoma samo piro uporabljamo in potem je razlika, če daš 100 evrov ali 300 evrov.
VJ-ZAH-2: 40–43:
Medtem ko je eko…cccc tudi cena pretehta svoje, ne. Saj, mamo jedilnike
tak narete, da gre, da gre, da bi cenovno ne bi vedno imeli ekoloških stvari, ampak gre. Preračunaš
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pa gre, ne. Kg ekoloških jabolk je 2,5 €. Eee.. Integrirana pridelava je 50 centov. Tak ka velka cena v
ceni, ne. Pa v osnovi sem kmetijski tehnik, pa vem, koko je to.

Intervjuvanci izpostavljajo, da je LPPH dražja od hrane, ki ni lokalnega izvora. Ta pojav
pripisujejo tudi temu, da pridelovalci LPPH precenijo svoje pridelke/izdelke.
Če naredimo primerjavo z rezultati tujih raziskav lahko opazimo, da se v RS pojavlja
nasprotni vzorec glede cene LPPH. Preden nadaljujemo z opisom rezultatov tuje raziskave
bi želeli izpostaviti, da predstavitev rezultatov tuje raziskave ni namenjena direktni
primerjavi ampak zgolj kot ilustracija drugačne prakse in iskanju morebitnih vplivov na
razlike razlik. Kot že omenjeno, direktna primerjava ni možna zaradi različnih političnih,
agroživilskih konceptov, sistemov in programov vključevanja LPPH itd.
V nadaljevanju je predstavljena ameriška raziskava avtorjev Izumni in sodelavcev (2010),
ki so raziskovali, kakšno je mnenje o vključevanju LPPH v VIZ oseb, ki so v šoli zadolžene
za prehrano otrok. Skozi vsebinsko analizo se kot eden izmed pozitivnih ugotovitev
raziskovalcev nanaša na ceno LPPH. Respondenti so ceno hrane, ki jo nabavljajo pri lokalnih
predelovalcih, opisali kot »cena je prava«. To pravo ceno so respondenti utemeljili s
konkurenčnostjo v smislu, da je cenejša od živil, ki se niso nabavljala pri lokalnih
pridelovalcih in predelovalcih. Nižjo ceno so respondenti pripisali krajšim transportnim
potem in pakiranju v povratno embalažo. Zanimivo je, da tudi v RS poznamo načelo kratkih
verig, ki pravzaprav predstavlja temeljno filozofijo vključevanja LPPH v VIZ in na račun
katerih se omogoča izločanje sklopov živil iz javnega naročila. Prav tako imamo v RS
Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12,64/12, NPB3, 2/13,
89/14), ki v prilogi 2 določa temeljne in dodatne okoljske zahteve za živila, pijače, kmetijske
pridelke za prehrano in gostinske storitve, ki se med drugim navezujejo tudi na embalažo.
Naročnik, ki je vezan na javna naročila, ima možnost v svoje naročilo vključiti tudi zahtevo
po določeni vrsti pakiranja (npr.: povratna embalaža, večje pakiranje). Kot vemo naročnik,
ki je v našem primeru VIZ, odda javno naročilo v skladu z Zakonom o javnem naročanju
(Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 – odl. US,12/13 – UPB1, 19/14, 90/14 –
ZDU-1I). V kolikor bo VIZ LPPH vključeval preko javnega razpisa, ki gre v objavo na portal
javnih naročil, lahko naročnik (VIZ) oblikuje v predračunskem obrazcu merila izbora. V
merila za izbor lahko vključi tudi zahtevo glede embalaže. Drug način nabave LPPH je preko
izločenih sklopov. In sicer, v kolikor naročilo ne presega 80.000,00 evrov in 20 % skupne
vrednosti celotnega javnega naročila živil (Zakona o javnem naročanju, Ur. l. RS, št. 128/06,
16/08, 19/10, 18/11, 90/12 – odl. US,12/13 – UPB1, 19/14, 90/14 – ZDU-1I) imajo VIZ
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možnost, da živila nabavijo po principu evidenčnega naročila, pri čemer naročnik v
povpraševanje po določnem izdelku lahko vključi zahtevo glede embalaže. Enako velja za
VIZ zasebnega tipa, ki sicer ni vezan na Zakon o javnem naročanju, vendar lahko kljub temu
povpraševanje oblikuje po lastnih željah, pri čemer pa prav tako lahko vključi zahteve glede
embalaže. Kot lahko vidimo, imamo v RS pravne in strateške mehanizme, ki so glede logike
in namena podobni tistim, ki jih respondenti v ameriški raziskavi navajajo kot ključne
dejavnike, ki vplivajo na nižjo ceno LPPH. Ne glede na podobnost logik strateških
dokumentov pa se v RS kljub temu pojavlja nasprotni vzorec. Tu se nam pojavlja vprašanje:
»Zakaj prihaja do nasprotnega vzorca?« Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, bi bilo
potrebno ceno LPPH raziskati še iz drugih vidikov, kot so: proizvodni stroškov značilnih za
RS; oblikovanja cen LPPH pri pridelovalcih LPPH in priprave obrokov iz LPPH v VIZ
(kakovostjo LPPH, količino zavržkov in izkoristkom živila). Ceno LPPH so intervjuvanci
izpostavili kot oviro pri vključevanju LPPH. Ovirajoč vpliv dobi ob stiku s ceno prehrane.
VJ-ZAH-2: 56–59:
Oziroma bolj enostavna dobava, če pokličemo in naročimo vso zelenjavo
skupaj. Pa tudi cena tu tudi svoje odtehta, ne. Če so domači proizvajalci včasih tudi precenijo
pravzaprav eee svojo eee robo, tak moram reči. Na žalost pa tak kak, vv…eee je cenik sprejet v vrtcu,
ne. Jaz lahko porabim 1,5 € na otroka, ne. Tak ka vse se more glihat…ne.

Pri kategoriji »cena prehrane v VIZ« je potrebno vedeti, da ceno prehrane oblikujejo
posamezni vrtci ne glede na tip ustanovitve (javni, zasebni, zasebni s podeljeno koncesijo)
sami na podlagi dejanske porabe živil. Vrtec, za katerega velja pravilo javnega vrtca, pošlje
predlog cene prehrane pristojnim občinskim organom v odobritev. V kolikor pristojni
občinski organ ceno odobri, je ta odobrena cena prehrane v vrtcu. Natančneje je oblikovanje
cen opredeljeno v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05). Pri tem je potrebno še omeniti, da
višina odobrene cene prehrane vpliva tudi na končno ceno določenega vzgojno-varstvenega
programa v vrtcu. Kako je z oblikovanjem cen, vključno z oblikovanjem cen prehrane, pri
zasebnih vrtcih, ki nimajo dodeljene koncesije, nismo zasledili. Sklepamo pa lahko da, ker
gre v celoti za lastni kapital, s katerim razpolagajo, po svojih internih pravilih. Cena prehrane
je dejavnik, na katerega VIZ ima in hkrati nima vpliva. Namreč na regulacijo cen ima vpliv
ustanovitelj vrtca v smislu odobritve cene in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
s sklepom, ki se uporablja za izravnavo in korekcijo cen programov vrtca.
Zaključimo lahko, da intervjuvanci pripisujejo ceni LPPH ovirajoč vpliv na vključevanje
LPPH. Ceni LPPH in ceni prehrane v VIZ anketiranci pripisujejo vzročno posledično
razmerje, ki se izraža kot ovira pri vključevanju LPPH v VIZ in kot ovira pri doseganju širših
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družbenih ciljev vključevanja LPPH, ki izvira iz zakonodaje in strateških dokumentov.
Vzročno-posledično razmerje je razvidno iz vsebinske analize delno strukturiranih
intervjujev in odgovorov na odprto vprašanje anketnega vprašalnika, kjer smo anketirance
povprašali po ovirah, ki vplivajo na vključevanje LPPH v VIZ. Intervjuvanci in anketiranci
so skozi svoje odgovore izpostavili, da je LPPH (pre)draga oziroma je za njo značilna višja
cena, kar predstavlja oviro pri vključevanju LPPH zaradi sprejete cene prehrane v VIZ.
Posledica tega je lahko manjši delež vključene LPPH v VIZ. Vpliv visoke cene LPPH na
količino vključene LPPH je izpostavljena tudi v analizi odprtega vprašanja anketnega
vprašalnika, kjer je od skupno 14 VIZ, ki so ceno LPPH ocenili kot previsoko, kar 10 tistih
VIZ, ki vključujejo 20 % in manj LPPH. Kode, ki so se skozi analizo pojavile in se nanašajo
na ceno, so tudi: koda »cena« (N = 6), koda »cena živil in prehrana« (N = 3) in koda »cena
prehrane« (N=1) (tabela 2). Naslednji parameter, ki se izpostavlja v povezavi s ceno LPPH,
izniči definicijo LPPH, ki jo določa Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15). Namreč, respondeti pri iskanju cenejše hrane nakupijo hrano,
ki pa ni lokalnega izvora (slovenskega). To se je izpostavilo pri analizi delno strukturiranega
intervjuja v citatu VZ-ZAH-3: 26–30, kjer intervjuvanec zaradi previsoke cene LPPH poišče
cenejše živilo v sosednji državi. S tem intervjuvanec postavi definicijo LPPH v kontekst
oddaljenosti pridelave, ki pa ne upošteva formalne definicije LPPH, ki jo določa Zakon o
kmetijstvu (Ur. l. RS št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15) v 61 členu.
Pomembno je omeniti še, da gre v tem primeru za manjši zasebni vrtec (podatka o tem, ali
prejema koncesijo nimamo). Pri tem se pojavljata dve vprašanji. Prvič, ali so odgovorne
osebe za vključevanje LPPH seznanjene z definicijo LPPH in ali poznajo njen pomen?
Drugič, ali zasebni VIZ predstavljajo oviro pri doseganju širšega družbenega namena
vključevanja LPPH v VIZ? Pri tem je pomembno izpostaviti, da VIZ v tem primeru
načeloma zagotovi kriterijem načela kratkih verig, vendar zato, ker živilo ni slovenskega
izvora, ne more biti predstavljeno kot LPPH, saj ni pridelano/predelano ter kupljeno na
območju/trgu RS.
Kategorija »finančna sredstva VIZ« (tabela 15): Kot že delno omenjeno pri kategoriji
»cena LPPH« in »cena prehrane v VIZ« so finančna sredstva VIZ tisti dejavnik, ki definira
višino sredstev, namenjenih za urejanje področja prehrane (sredstva za nakup živil – direktni
strošek, procesni stroški – indirektni).
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VIZ tako nabavlja živila v skladu z odobrenimi in planiranimi finančnimi sredstvi za nakup
hrane in za pripravo prehrane otrok. Finančna sredstva VIZ so eden izmed tistih dejavnikov,
ki pogojujejo, ali bo LPPH VIZ sploh vključeval in koliko LPPH bo vključeval.
VJ-VZH-1: 5 – 8:
Ja (…) tako, da se pač vrtec odloči, da bo to vključeval. Ammm (.) je pa kot
interni dejavnik pač samo to, ali se vrtec odloči ali se ne odloči, da bo to vključeval. Sigurno pa se o
tem odloči na podlagi drugih dejavnikov, ammm (.) ki na to vplivajo, na podlagi denarja, na podlagi
pač ammm (…) kot sem rekla razložljivosti oseb, če so, če niso za mmm aaa, da imajo dovolj kadra
za raziskave za vse te stvari, da postopek izpeljat. (.) Prvo stvar mora biti pač interes, da vrtec to ima,
ne. Mislim, pa da v Sloveniji več ali manj verjetno so vsi vrtci, ki imajo interes, pol so pa drugi
dejavniki. Ammm vsaj jaz gledam na to tako, no.
VJ-VZH-1: 11–14:
Ja, ko se vrtec že enkrat odloči, da bo to imel in pač ta (…) ammm mora
pogledati, kako je z denarnimi sredstvi. Sigurno. (.) Lokalna hrana je dejansko dražja od nelokalne.
Še posebej, če tukaj gledamo sadje in zelenjavo,(.) ki se nabavi aammm (…) preko izločitvenih
sklopov. Je to sigurno dražje kot preko javnega naročila. Če je denar, lahko sploh tem razmišljaš,
drugače težje, ne.
VJ-ZAH-5: 25–27:
Vendar to še ne predstavlja eeeem neke rešitve, ker še vseeno nekateri
lokalni pridelovalci se srečujejo s problemom glede prevoza in bi pripeljali na eno mesto, mi bi pa
mogli sami kot zavod morali razvažati naprej. V kolikor nimamo razpoložljivega kadra, bi morda
seveda sistematizirati novo delovno mesto, ki bi bil ekonom, ki bi tudi se ukvarjal z naročanjem po
kuhinjah in vsekakor bi takrat moral eno ustrezno transportno sredstvo imeti in bi seveda vsak dan po
teh centralnih kuhinjah pobiral bi okrog pa pri lokalnih pridelovalcih in razvažal po posamičnih teh
centralnih kuhinjah. Da bi vzpostavili lastno logistiko. To je ena izmed možnih rešitev.

Finančna sredstva VIZ predstavljajo dejavnik, ki lahko vključevanje LPPH spodbuja ali
ovira, in predstavljajo seštevek vseh stroškov vezanih na urejanje vključevanja LPPH (cena
LPPH, cena prehrane in ostali stroški) in so rezultat prejetih plačil za izvajanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti. Za natančnejšo interpretacijo bi bilo potrebno vpliv finančnih
sredstev VIZ podrobneje raziskati iz vidika indirektnih stroškov v povezavi s vplivom na
vključevanje LPPH v VIZ. Finančna sredstva VIZ se povezujejo še s temo vzgojnoizobraževalnega zavoda z dejavnikom odločanja VIZ (tabela 16).

Kategorija »Pogajalsko izhodišče VIZ« (tabela 15): Pogajalsko izhodišče je intervjuvanec
izpostavil v povezavi z velikostjo VIZ. Slabše pogajalsko izhodišče pri majhnih VIZ
izpostavljajo intervjuvanci kot oviro pri vključevanju LPPH. Namreč, majhni VIZ imajo
lahko pri pogajanju glede cene, kakovosti in roka dobava težave. Težava izvira iz količine
naročila LPPH.
VZ-ZAH-3: 39–41:
Hmmm, ja. Sigurno je pripravljenost teh ljudi za sodelovanje tudi z nami
malimi. To je največji problem, ker vemo, tam, ko je velko naročilo, se lahko spogajaš in za rok dobave
in za ceno in za vse. Ko si pa mali pa nimaš dosti manevrskega prostora. Nekak recimo razmerje med
kvaliteto in ceno in dostopnostjo, če se lahko tak izrazim.
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Kakšno je pogajalsko razmerje (cena, dostava itd.) pri velikih VIZ, bi bilo potrebno še
dodatno raziskati. Cena LPPH v kontekstu pogajanja lahko predstavlja pomemben dejavnik
vpliva na količino in kakovost vključene LPPH.

Sklenemo lahko, da cena LPPH, cena prehrane, finančna sredstva in pogajalsko izhodišče
VIZ predstavljajo oviro pri vključevanju LPPH, v kolikor gre za previsoko ceno LPPH in
prenizko ceno prehrane v VIZ, ki ima za posledico nižji delež vključene LPPH in vključitev
hrane, ki je pridelana v neposredni bližini, vendar ni LPPH.
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Tema 3 »ponudba LPPH«
Skozi temo »ponudba LPPH« so se izoblikovale tri kategorije, in sicer trend ponudbe LPPH
na trgu, pomanjkanje pridelovalcev LPPH in okoljsko-pokrajinske značilnosti (tabela 16).

Tabela 16: Tema: ponudba LPPH
Kode
Zainteresiranost lokalnih
pridelovalcev v smislu širitve
ponudbe
Odsotnost ponudbe v lokalnem
okolju
Problem specializirane ponudbe
LPPH
Pomanjkanje ekoloških ponudnikov
Pomanjkanje okoliških ponudnikov
Vpliv naravnih pogojev na
razpoložljivost LPPH
Vpliv pokrajinskih značilnosti na
vključevanje LPPH

Kategorija

Tema

Ponudbe LPPH na trgu

Ponudba LPPH
Pomanjkanje pridelovalcev
LPPH
Okoljsko-pokrajinske
značilnosti

Kategorija »ponudbe LPPH na trgu« (tabela 16): Ponudba LPPH na trgu je, kot so
intervjuvanci izpostavili, v obliki širitve ponudbe zainteresiranih lokalnih pridelovalcev,
odsotnosti ponudbe v lokalnem okolju in problema specializirane ponudbe LPPH.
Spodbujajoč vpliv na vključevanje LPPH lahko označimo kot zainteresiranost lokalnih
pridelovalcev v smislu širitve ponudbe.
VJ-ZAH-5: 5:
Drugače pa bom rekla, tisti, ki so, so zelo zainteresirani in so pripravljeni tudi širiti
njihov nabor, oziroma pridelkov. Mmmmm bom rekla, tudi problem se prre…se pokaže pri nas, ker
imamo več mest za naročanje ne.

Kot ovirajoč vpliv na vključevanje LPPH v VIZ intervjuvanec izpostavlja odsotnost ponudbe
LPPH in problem specializirane ponudbe. Odsotnost ponudbe LPPH ima verjetno najbolj
direktni vpliv na vključevanje LPPH v VIZ. Anketiranec je odsotnost ponudbe LPPH
navezal na živila, ki niso na voljo v lokalnem okolju. Zanimivo pri tem je, da je intervjuvanec
naštel nekatera živila, ki bi lahko bila pridelana v lokalnem okolju (npr.: hladno stiskano
oljčno olje, sončnično olje) in tudi živila, ki se ne pridelujejo v lokalnem okolju (npr.: chia
semena).
VZ-ZAH-3:36–37:
Lokalno, recimo hladno stiskanega oljčnega olja, al pa sončničnega al pa
sezamovega to ni lokalno, pač…k pri svojem delu uporabljamo…al pa chia semena, recimo, ne. To
pač,.. tega ne moreš lokalno ker pač to na našem področju ni, verjamemo pa, da je dobro za nas in
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zdravo in zato tudi uporabljamo, zato pa tudi greš in vzameš, kje je bio, kje je certifikat pa kje je
najnižja cena. Čisto tak!

Kot navaja intervjuvanec rešitev v primeru, ko določenega živila ni na voljo v lokalnem
okolju, predstavlja iskanje živil na trgu, pri čemer se ravnajo po načelu najugodnejše
ponudbe. V tem primeru je potrebno omeniti, da tovrstna praksa izhaja iz zasebnega vrtca,
ki ni vezan na javne razpise za nabavo živil. Prav tako je pomembno tudi izpostaviti, da gre
za vrtec, katerega delo temelji na waldorfski pedagogiki, ki ima nekoliko drugačen postopek
urejanja prehrane otrok.
V sklopu kategorije »ponudba LPPH na trgu« so intervjuvanci izpostavili kot oviro tudi
specializirano oziroma monokulturno usmeritev pridelave hrane.
VJ-ZAH-2: 11–12:
Oziroma največja ovira pri njih je, da so pridelovalci na primer zelenjave
ne, eden, precej specializirani, ne. Jaz bom imel samo krompir, ostali kmet bo imel samo solato, ostali
drugo zelenjavo, ne.

Kategorija »pomanjkanje pridelovalcev« (tabela 16): Pomanjkanje pridelovalcev
intervjuvanec izpostavlja v kontekstu pomanjkanja okoliških in ekoloških ponudnikov
LPPH. Pomanjkanje ponudnikov lahko pripišemo dvema vzrokoma, in sicer, lahko je
povpraševanje večje kot razpoložljiva pridelava/predelava živil in/ali odsotnostjo ponudnika
v nekem sprejemljivem geografskem področju/okolju. Pri slednjem velja spet poudariti, da
je celotno ozemlje Slovenije označeno kot lokalno.
VJ-ZAH-2: 10: Eeee. Saj, ne je pa res, da za prilagajanje naših potreb pa je tak, ne…eee…mislim,
da je premalo okrog ponudnikov.
VJ-ZAH-2: 25–31:
Je pa tudi seveda, eeem. To so…glede dosti je eee kmetje, ki so okrog nas
kmetje, ki imajo integrirano pridelavo, ekoloških je zelo malo. Eeee… Sicer imamo ponudnika za
ekološko meso in mlado govedino in za aaa…ta je tu iz enega kraja, ne daleč od nas in pa ekološki
kmet, ki prideluje zelenjavo ampak vloženo. Pol jo predeluje, predeluje in jo vlaga. Tak vložena
zelenjave pride v poštev na primer: kisla repa in kislo zelje pozimi pa rdeča pesa. Eeem, ne. Druge
zelenjave ekološke on ekološke ne prodaja. Eee torej ni dosti ekoloških ponudnikov, ne. Ni jih, ne.
Enostavno jih ni.

V kontekstu kategorije »pomanjkanje pridelovalcev« je zanimivo še omeniti rezultate
vsebinske analize odprtega vprašanja, kjer so anketiranci izpostavili kot oviro tudi
pomanjkanje ponudnikov LPPH (N = 5). Glede na izjave intervjuvancev, bi lahko
pomanjkanju pridelovalcev in ponudbe LPPH pripisali naboru živil, ki jih posamezni VIZ
želi imeti in razvitosti pridelovalno-predelovalne panoge v nekem lokalnemu okolju.
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Kategorija »okoljsko-pokrajinske značilnosti« (tabela 16): Okoljske pogoje respondenti
povezujejo z izrednimi vremenskimi pojavi (npr.: toča, neurje), ki lahko vplivajo na
razpoložljivost LPPH. Medtem ko pokrajinske značilnosti respondenti povezujejo z
geografskimi značilnostmi neke pokrajine in razpoložljivo vegetacijo.
VJ-VZH-1: 15–18:
In razpoložljivost hrane iz okolja, ki pa je seveda odvisna od vremena,
kakšna je letina, od naravnih pojavov, če pride do kakšnih, ne vem neurij, toče, kaj takega, potem je
tega manj predvsem sadja in zelenjave, ne. In od značilnost pokrajine. Nekatere pokrajine v Sloveniji
imajo recimo zelo različne ammm zelo različna živila, pridelke, drugi malo manj. Čeprav se kot
lokalno omenja cela Slovenija, ne.

Ne glede na izpostavljeno pa intervjuvanec zaključi, da je izvor LPPH celotno ozemlje RS.
Intervjuvanec ocenjuje izvor LPPH v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Ur. l. RS št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15). Omenjeni zakon definicijo LPPH postavlja v
kontekst trga, na katerem pridelovalec LPPH proda svoje pridelke in izdelke končnemu
potrošniku. Na ta način je lokalni trg opredeljen kot celotno območje RS.

Tema ponudba LPPH izpostavlja dejavnike, ki izhajajo iz dejanske ponudbe LPPH in vpliv
na razpoložljivo ponudbo. Trend ponudbe LPPH na trgu, sodeč po izjavah intervjuvancev,
lahko vpliva na vključevanje LPPH spodbujajoče (zainteresiranost pridelovalcev LPPH) in
ovirajoče (odsotnost ponudbe, specializirana ponudba). Pomanjkanje pridelovalcev LPPH
(okoliških, ekoloških) je izpostavljeno v celoti kot ovirajoč dejavnik na vključevanje LPPH.
Okoljsko-pokrajinske značilnosti so intervjuvanci prav tako izpostavili kot ovirajoč
dejavnik.
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Tema »vzgojno-izobraževalni zavod« in tema »rešitve«: Skozi temo »vzgojnoizobraževalni zavod« se je izoblikovalo pet kategorij, in sicer: usmerjenost VIZ, resursi VIZ,
raziskava, odsotnost javnih naročil in dilema VIZ glede ustreznosti živil (tabela 17). Skozi
temo rešitev sta se izoblikovala dva predloga, in sicer: logistika in naročanje (tabela 18).

Tabela 17: Tema: Vzgojno-izobraževalni zavod
Kode
Interes vrtca za vključevanje LPPH
Želja zavoda ni zadostni pogoj za vključevanje
LPPH
Vpliv pedagoškega pristopa vrtca na vključevanje
LPPH
Strmenje h kakovosti in samooskrbi

Kategorija

Tema

Usmerjenost VIZ

Pogled in posvetitev vrtca k vključevanju LPPH
Stališče o kakovostnih parametrih LPPH
Stališče do kratkih verig
Zadostno število zaposlenih za dodatno delo

Vzgojnoizobraževalni zavod

Razpoložljivost kadra za izpeljavo postopka
Razpoložljivost kadra za raziskavo

Resursi VIZ

Logistika
Vpliv na izbor živil
Potrebna raziskava tržišča
Iskanje virov kontaktov ponudnikov LPPH
Nabavo LPPH se vrši zaradi odsotnosti javnih
naročil
Dilema zagotavljanja mikrobiološke neoporečnosti
živil

Raziskava
Odsotnost javnih
naročil
Dilema VIZ glede
zdravstvene ustreznosti
živil

Tabela 18: Tema: Rešitve
Kode
Vzpostavitev logistično-distribucijskega sistema
Lastna logistika
Vzpostavitev naročanja preko enega kontakta
Vzpostavitev sistema vse na enem mestu

Kategorija

Tema

Logistika
Rešitve
Naročanje

Kategorija »usmerjenost VIZ«, »resursi VIZ« in »raziskava« (tabela 17): Usmerjenost
VIZ« je tisti dejavnik vpliva, ki izhaja iz VIZ. In sicer intervjuvanec izpostavi, da je v prvi
vrsti dejavnik vpliva na vključevanje LPPH interes vrtca, ki temelji na odločitvi odgovorne
osebe VIZ. Pri tem še izpostavlja, da na odločitev o vključevanju LPPH lahko vplivajo drugi
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dejavniki, kot je želena količina vključene LPPH, razpoložljivost kadra za dodatno delo in
raziskavo ter drugi dejavniki (tabela 17).
VZ-VZH-1: 2–8: (…) Jaz mislim, da je to predvsem pogled vrtec. Mogoče, v kakšni količini želi
vključiti lokalno hrano in ammm, kadar mogoče kaj manj na razpolago, da se temu tudi posveti, ne.
Verjetno v vrtcih je (…) no v večjih vrtci je to mogoče lažje ali pa tudi ne, ker je pač pa količina pa
obseg dela hmm (…) na drugih področjih tudi večji. Tako da, hhh mogoče je vse od tega, kakšen je
interes vrtca pa tudi razpoložljivost kadra za raziskavo. (.) Ker konec koncev moraš področje malo
raziskat, če želiš kupit lokalno hrano, ne. Se pravi, vi bi se pri internem dejavniku omejili bolj na
pogled vrtca, ali je še kaj drugega…
Ja (…) tako, da se pač vrtec odloči, da bo to vključeval.
Ammm (.) je pa kot interni dejavnik pač samo to ali se vrtec odloči ali se ne odloči, da bo to vključeval.
Sigurno pa se o tem določi na podlagi drugih dejavnikov, ammm (.) ki na to vplivajo, na podlagi
denarja, na podlagi pač ammm (…), kot sem rekla, razložljivosti oseb, če so, če niso za mmm aaa da
imajo dovolj kadra za raziskave, za vse te stvari, da postopek izpeljat. (.) Prvo stvar mora biti pač
interes da vrtec to ima, ne. Mislim, pa da v Sloveniji več ali manj verjetno so vsi vrtci, ki imajo interes,
pol so pa drugi dejavniki. Ammm vsaj jaz gledam na to tako, no.

Dejavniki, ki se navezujejo na usmerjenost VIZ, so umeščeni v kategorijo »resursi VIZ«. Ti
dejavniki so: razpoložljivost kadra za dodatno delo; razpoložljivost kadra, da izpelje
postopek JN in zadostno število zaposlenih za raziskavo trga. Pri odločujočih dejavnikih, ki
se vsebinsko nanašajo na kadrovska vprašanja in so pomembni glede usmerjenosti VIZ, velja
še dodati zanimiv komentar, ki ga je anketiranec dodal pri vprašanju, ki se je vsebinsko
navezoval na urejanje področja vključevanja LPPH. In sicer, anketiranec je poleg poklicnega
profila osebe, ki ureja vključevanje LPPH, navedel še razlog, s katerim utemelji njihovo
ureditev urejanja vključevanja LPPH. Intervjuvanec navede njihov primer, kjer težavo pri
urejanju vključevanja LPPH predstavlja sistemizacija delovnih mest in velikost VIZ.
Namreč, po sistematizaciji jim pripada relativno majhen delež (3 %, 1,20 ur na teden)
zaposlitve OP za šolo in vrtec. Kar predstavlja oviro, še posebej, če upoštevamo, da
vključevanje LPPH lahko predstavlja povečan obseg dela. Da je pomanjkanje kadra ovira
pri vključevanju LPPH v VIZ se je izpostavilo tudi v rezultatih vsebinske analize anketnega
vprašanja. Anketiranci so izpostavili kot oviro pomanjkanje kadra za urejanje nabave in
pomanjkanje časa za iskanje virov (za raziskavo trga). Resursi VIZ na vključevanje LPPH v
povezavi z zadostim številom zaposlenih za dodatno delo, izpeljavo postopka in raziskavo
se povezuje s kategorijo »raziskava«, kjer je izpostavljen pomen raziskave trga za
vključevanje LPPH. Pri raziskavi trga je poleg kadrovskih vprašanj in iznajdljivosti
odgovornih oseb v VIZ pomembna še aktivnost pridelovalcev LPPH. Namreč pri vsebinski
analizi odprtega vprašanja anketnega vprašalnika se je izpostavila kot ovira oglaševanje
ponudnikov LPPH. V kolikor se pridelovalci LPPH oglašujejo je raziskava trga lažja kot v
primeru, ko mora zadolžena oseba iskati kontakte pridelovalcev LPPH preko staršev otrok,
znancev itd. Ne glede na vpliv dejavnika
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»resursov VIZ« se pri dejavniku »usmerjenost VIZ« izpostavi, da je v prvi vrsti
najpomembnejši korak pri vključevanju LPPH interes vrtca.
V enem primeru je intervjuvanec izpostavil, da želja vodstva VIZ ni dovolj za vključevanje
LPPH. Kaj je respondent natančno mislil s tem, bi bilo potrebno dodatno natančneje
raziskati.
VJ-ZAH-5: 33: Ja, želeli bi sporočiti samo to, da ni dovolj samo želja s strani vodstva, organizatorja
prehrane v zavodu.

Sklepamo pa lahko, da tako kot v prejšnjem primeru usmerjenost vrtca na podlagi interesa
in želje VIZ ni dovolj za uspešno vključevanje LPPH, temveč so v kontekstu usmerjenosti
VIZ pomembni še drugi dejavniki, ki vplivajo na odločanje VIZ.
V kontekstu dejavnika vpliva »usmerjenosti VIZ« je po mnenju intervjuvanca pomemben še
pedagoški pristop. Pri tem intervjuvanec izpostavi, da waldorfska pedagogika z
usmerjenostjo vrtca vpliva na vključevanje LPPH. To lahko utemeljimo preko načel
filozofije waldorfskega pedagoškega pristopa.
VZ-VZH-3: 5–7: Mi smo recimo, kar se hrane tiče, pogledali, kakšne kontakte imajo starši v domačem
okolju z…ker smo pač vegetarijanski vrtec, ammm delujemo po načelih, sicer smo klasični vrtec
ampak v naši nadstandardni ponudbi zagovarjamo oziroma izvajamo elemente waldorfske
pedagogike. //…// Eeee in tu je seveda tudi dosti večji poudarek na zdravi prehrani, lokalni pridelani,
biološko ali pa vsaj integrirano pridelani, ne.

Poleg pedagoškega pristopa intervjuvanec izpostavi še stremljenje k samooskrbi in
zagotavljanju kakovosti živil. Želja VIZ po samooskrbi in zagotavljanju kakovosti je vodila
do tega, da je VIZ poiskal pridelovalce LPPH.
VZ-ZAH-3: 12: Ampak glede na to, da zagovarjamo neko kvaliteto pa da bi radi, da mmm to
samooskrbo okoliško ..mmm..nam je pomembno, zato smo pol te ljudi poiskali.

Pri stremljenju k samooskrbi je zanimivo še omeniti rezultat vsebinske analize odprtega
vprašanja anketnega vprašalnika, kjer so anketiranci izpostavili oviro nezainteresiranost
odgovornih oseb. Iz napisanega lahko sklepamo, da odgovorna oseba VIZ in njena stališča
lahko pripomorejo k umerjenosti VIZ in odločanju VIZ glede vključevanja LPPH. Ne glede
na napisano predstavlja nezainteresiranost odgovornih oseb v VIZ oviro, ki bi jo iz vidika
usmerjenosti VIZ bilo potrebno podrobneje raziskati. Zanimivo bi bilo raziskati, zakaj je
odgovorna oseba nezainteresirana za vključevanje LPPH.
Kot že omenjeno, imajo pozitivna stališča odgovornih oseb glede kakovostnih parametrov
LPPH in kratkih verig pomembno vlogo pri vključevanju LPPH. Pozitivno oblikovana
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stališča lahko spodbujajoče vplivajo na vključevanje LPPH v VIZ. Intervjuvanec pozitivne
vidike LPPH ocenjuje skozi kakovost izdelka, pri čemer izpostavlja videz, okus in izkoristek
živila:
-

okus: ki velja za boljšega;

-

zaznavanja videza živila: ki je bolj zdrav in

-

količino odpadkov: ki v primeru LPPH predstavlja manj odpadkov.
VZ-ZAH-3: 17: Emmm to mogoče, ne. Je pa zelo dober dejavnik ta, da seveda po izkušnjah, ki jih
imamo do sedaj, da je ta lokalno pridelana hrana res bolj bogatega okusa, manj odpadkov predstavlja
sploh kakšna zelenjava, dost bolj zdravo deluje, emm bolj frišnega okusa je.

Znanost, ki se ukvarja z razlogi o nakupu izdelka in odločitvami, ki se na nivoju posameznika
odvijajo, je dodobra uveljavljena na marketinškem področju. Zanimivo bi bilo raziskati
področje nakupa LPPH v ponakupni fazi. Poleg stališč o kakovostnih parametrih LPPH in
kratkih verigah, ki vplivajo na usmerjenost VIZ, in na odločanje VIZ o nakupu določene
LPPH vplivajo na izbor živil še parametri, ki se navezujejo na oddaljenost pridelave, ceno
in kakovost. Intervjuvanec se je odločal med živilom, ki je lokalnega izvora (vendar ni
pridelano v neposredni bližini VIZ), je višje kakovosti (certificirano) in dražje ter živilom,
ki je lokalnega izvora, in je pridelano v neposredni bližini VIZ, nižje kakovosti (ni
certificirano) in cenejše. Intervjuvanec se je odločil za nakup lokalnega živila, ki je pridelano
v neposredni bližini, je nižje kakovosti in cenejše. S tem je bližje pridelana hrana imela
prednost na račun kakovosti.
VJ-ZAH-2: 33–48:
Že dalj čas pripravljamo razpise, ki jih lahko samo po en, po eno živilo
eemm, po en art…amm, na primer, če mamo več ekoloških, ne, da vi nam samo eno stvar primerjali,
ne. Eeem meli smo razpis ekološko…posebej sklop ekološka jabolka. Smo jih dobivali. Dobil jih je
(x), ne. Ampak, jaz sem jih enkrat do dvakrat na mesec razmišljati OK bio so vse vredi. Samo ta
jabolka so prišla iz Primorske! Tu pa so pri nas dva sadjarja, in sicer integrirana pridelava. Ampak
smo sosedje skoraj, ne! Zdaj ali je smiselno, nee, tu pa zdaj tehtaš, ne! Medtem ko je eko…cccc tudi
cena pretehta svoje, ne. Saj, mamo jedilnike tak narete, da gre, da gre, da bi cenovno, ne bi vedno
imeli ekoloških stvari, ampak gre. Preračunaš pa gre, ne. Kg ekoloških jabolk je 2,5 €.
Eee..Integrirana pridelava je 50 centov. Tak ka velka cena v ceni, ne. Pa v osnovi sem kmetijski tehnik,
pa vem, koko je to. Pa kolko je dela pa vse to, vse. Ampak mi je bilo to bolj tehtalo ali je bolj smoterno
voziti jabolke iz Primorske sem ne, v naš kraj. Ali vzamemo od soseda, ki vidimo ali šprica ali ne
špric…ne…ga mamo pod nad…pa vidimo,d a ni tak slabo, ne. Ja tu moreš pretehtati ne, če je
smoterno.

To ugotovitev lahko navežemo na usmerjenost VIZ in stališče do kratkih verig, ker je
intervjuvanec izpostavil kratke verige kot interes vseh. »Interes vseh« utemeljuje s čim
krajšo potjo od pridelovalca do VIZ.
VJ-ZAH-5: 19–20: Pa kratka veriga, vsekakor. To kar je interes vsem. Da je čim krajša pot od
pridelovalca do zavoda.
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Če postavimo stališče kratkih verig v kontekst vpliva na izbor živil vidimo, da so kratke
verige (LPPH je pridelana v bližini VIZ) lahko eden izmed kriterijev izbora LPPH. Pri tem
je zanimivo izpostaviti še uveljavljanje načela kratkih verig in izključitev LPPH zaradi cene
(podrobneje opisano v temi »cena«, tabela 15).
Pozitivno stališče do kratkih verig pa ni edini dejavnik, ki vpliva na izbor in vključevanje
LPPH v VIZ. Kot lahko razberemo iz citata (VJ-ZAH-2: 33–48) smo v tem primeru lahko
priča, ko cenejše živilo, kratka veriga in necertificirano živilo izpodrine certificirano živilo.
Izkazano kakovost živila (certifikat) izpodrine zaupanje v domače pridelovalce. Cena LPPH
v povezavi z zaupanjem v domačega pridelovalca je v tem primeru odločujoči dejavnik za
vključevanje določene LPPH. Zanimivo pri tem je, da ima certifikat, ki izkazuje kakovost
živila, v tem pogledu nični vpliv oziroma ga nadomesti dejavnik zaupanja v domačega
pridelovalca LPPH. Iz napisanega izhaja, da je subjektivno dojemanje kakovosti nadrejeno
objektivnemu dokazovanju kakovosti. V kontekstu dejavnika odločanje VIZ lahko vplivajo
na izbor živil parametri, kot so: kratka dobavna pot, zaupanje in poznavanje pridelovalcev
LPPH. Predvidevamo, da obstajajo še drugi parametri, ki lahko vplivajo na izbor živil. Za
poglabljanje razumevanja parametrov vpliva na izbor živil bi bilo potrebno področje še
dodatno raziskati.
Pri odločanju glede vključevanja LPPH je pomembna še logistika. Logistika lahko
predstavlja oviro v primeru, ko se naročajo majhne količine LPPH ali pa je več odjemnih
mest (več centralnih kuhinj). Kot izpostavlja intervjuvanec, pride do problema zaradi
ekonomičnosti tovrstnega naročanja in dostave.
VJ-ZAH-2: 18–19:
Porabimo, enota ena, ki je mala enota, ima 60 obrokov. Rabima, na primer
3 kg solate samo, ne. Tak ke, eden bi pelal 3 kg solate, drugi 10 kg, to pa ne vem, če bi bilo smoterno,
ne.

Rezultati vsebinske analize odprtega vprašanja poleg težav z logistiko v primeru več
centralnih kuhinj (več odjemnih mest) izpostavljajo še ovire, kot so: dostava v rokih,
nezmožnost dostave želene količine, sigurnost dostave in dnevno dostavo (tabela 2).
Logistika predstavlja prameter, ki vpliva na odločanje VIZ o vključevanju LPPH, in se
povezuje s temo »cena«, kategorijo »pogajalsko izhodišče VIZ« (majhna količina naročila
vpliva na pogajalsko izhodišče glede roka dobave) (tabela 15). Intervjuvanci so poleg
opisanih težav, s katerimi se srečujejo, navedli še predloge rešitev. In sicer intervjuvanci
vidijo rešitev v vzpostavitvi logistično-distribucijskega sistema, ki vključuje tudi naročanje.
Predlagana rešitev (tabela 18) je vzpostavitev lastne logistike in predstavlja rešitev v primeru
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več odjemnih mest (več centralnih kuhinj). Intervjuvanec to razloži z razlago, ki pravi, da bi
VIZ sam prevzel živilo pri pridelovalcu LPPH ali na nekem odjemnem mestu. Od tam pa bi
zadolžena oseba s strani VIZ razvozila živila po centralnih kuhinjah.
VJ-ZAH-5: 25–27:
Vendar to še ne predstavlja eeeem neke rešitve, ker še vseeno nekateri
lokalni pridelovalci se srečujejo s problemom glede prevoza in bi pripeljali na eno mesto, mi bi pa
mogli sami kot zavod morali razvažati naprej. V kolikor nimamo razpoložljivega kadra, bi morda
seveda sistematizirati novo delovno mesto, ki bi bil ekonom, ki bi tudi se ukvarjal z naročanjem po
kuhinjah in vsekakor bi takrat moral eno ustrezno transportno sredstvo imeti in bi seveda vsak dan po
teh centralnih kuhinjah pobiral bi okrog pa pri lokalnih pridelovalcih in razvažal po posamičnih teh
centralnih kuhinjah. Da bi vzpostavili lastno logistiko. To je ena izmed možnih rešitev.

Kot izpostavlja intervjuvanec, bi morali za tovrstni sistem reševanja težav z logistiko
dodatno zaposliti osebo, ki bi se ukvarjala z naročanjem in logistiko naročenih živil. Drugo
rešitev intervjuvanec vidi v vzpostavitvi logističnega sistema, ki temelji na vzpostavitvi
združenja (zadruga, podjetje). Naloga podjetja bi bila tudi sprejem naročila. Zadolžena oseba
bi lahko bila zaposlena s strani VIZ ali občine in bi urejala logistiko. Intervjuvanec
izpostavlja, da bi na ta način lahko pridelovalci LPPH okrepili zalaganje tudi drugih javnih
zavodov ter tudi pomembno prispevali k reševanju problema ekonomičnosti dostave naročila
(tabela 18). Če vzamemo pod drobnogled predlagane rešitve glede logistike, lahko vidimo
dve oviri, prva ovira se navezuje na kadrovska vprašanja VIZ (zadostno število zaposlenih
v kontekstu trenutnih zaposlitvenih možnostih VIZ) in druga ovira, ki temelji na aktivnosti
občin (krajevnih skupnosti) pri urejanju vprašanja vključevanja LPPH v VIZ v smislu
logistične podpore.
VJ-ZAH-5: 28–32: Druga rešitev bi pa bila, ammm, da se bom rekla nekje v lokalni skupnosti se
organizira ena kot zadruga ali ena pač bom rekla tako podjetje, al na nek način neko pač, nekdo, ki
bi se ukvarjal s tem, ki bi tudi sprejemal naročila in, ki bi tudi..naj bi bil pa zaposlen v zavodu. Ki bi
bil zaposlen s strani občine, ali kakor koli. Ker potem bi lahko zalagal, iskal tudi za šole, ne. Saj nismo
samo vrtci v tem območju. Tudi so šole. Tu je tudi dom upokojencev in tak naprej. Ki tudi zagotovo
ima potrebe takšne, da bi lokalno hrano čim več vključevali in tudi vem, da tudi že vključujejo in tud
samo se verjetno s tem vprašanjem srečujejo. Čeprav ne, ne toliko, kot mi ker imajo samo pretežno
eno centralno kuhinjo, kamor pa seveda vsak lokalni pridelovalec z veseljem pripelje, ne. Ker je to
ena velka količina na enem mestu. Pri nas je pa to devet mest in ponekod so to zelo majhne količine
in njim se enostavno ne splača.

Problem logistike pri vključevanju LPPH je evidentiran tudi v tujih raziskavah. Kot rešitev
pri reševanju težav okrog naročanja in logistike so se oblikovali tako imenovani
intermediatorji oziroma posredniki (Gregorie in Strohben, 2002; Allen in Gutman, 2006;
Berkenkamp, 2006; Izumni et al., 2006 cit po Izumni, 2010), ki urejajo logistiko LPPH.
Glede na rezultate naše raziskave lahko sklenemo, da odgovorne osebe za vključevanje
LPPH v VIZ vidijo rešitev pri spodbujanju vključevanja LPPH na podoben način, kot se je
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uveljavil v tujini. In sicer, predlog se nanaša na ustanovitev tako imenovanih
intermediatorjev (posrednikov), ki so delno ali v celoti neodvisni od VIZ.

Kategorija »odsotnost javnih naročil« (tabela 17): Odsotnost javnih naročil se je skozi
izjavo intervjuvanca izpostavil kot spodbujajoč dejavnik vpliva na vključevanje LPPH v
VIZ. In sicer, v tem primeru je potrebno izpostaviti, da gre za zasebni manjši VIZ, ki živil
ne nabavlja prek javnega razpisa. Odsotnost javnih naročil intervjuvanec povezuje s svobodo
pri odločanju in samostojnost pri iskanju (tabela 17).
VZ-ZAH-3: 1–4: Ammm hmmm, v osnovi je to, da smo osvobojeni teh javnih naročil. Mi smo svobodni
glede odločanja. Amm, sam. Če lahko. Mi smo pač kot zasebni zavod nismo toliko omejeni…oziroma
sploh nismo omejeni z javnimi naročili. To pomeni, da bi mogli kake javne razpise dajati, al kar koli
ampak v bistvu res kaj zagovarjamo, si lahko mi samo poiščemo.

Ker je VIZ zasebnega tipa, se njegovo poslovanje v smislu oblikovanja cen, obračunavanja
obrokov itd. razlikuje od javnih vrtcev. Kot izpostavlja intervjuvanec, ima na ta račun
zasebni vrtec več fleksibilnosti.
Ovire, ki jih predstavljajo javna naročila, so se izrazile skozi vsebinsko analizo odprtega
vprašanja anketnega vprašalnika. Anketiranci so v povezavi z javnimi naročili našteli
sledeče ovire: neprijavljanje na javni razpis, javna naročila in slovenski izdelki, problem
preobširne birokracije javnega razpisa, birokracija za pridelovalce, javna naročila za daljše
časovno obdobje, motivacija za prijavo na javni razpis, omejitve javnega razpisa, preseganje
vrednosti 80.000 € javnega naročila, priprava javnega razpisa, zavezanost k javnim
naročilom, problem prijave pridelovalcev na javni razpis (tabela 2). Iz ovir lahko razberemo,
da v kontekstu javnih naročil gre dejansko za tri različne skupine ovir, in sicer:
-

Ovire javnih naročil, ki izvirajo iz VIZ (zavezanost k javnim naročilom, preseganje
vrednosti 80.000 € javnega naročila, javna naročila za daljše časovno obdobje,
priprava javnega naročila);

-

Ovire javnih naročil, ki izvirajo iz pridelovalcev LPPH (problem prijave na javni
razpis, neprijavljanje na javni razpis, motivacija za prijavo na javni razpis);

-

Ovire javnih naročil sistemskega značaja (javna naročila in slovenski izdelki,
problem preobširne birokracije javnega razpisa, omejitve javnega razpisa).

Ovire javnih naročil, ki izvirajo iz VIZ, se delno vežejo na ovire sistemskega značaja. Ovira
javnih naročil se navezuje na omejitve javnega razpisa. In sicer, v primeru preseganja
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80.000,00 evrov javnega naročila, ki se veže na omejitev, določeno s 14. členom Zakona o
javnem naročanju (Ur. l., RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 – odl. US,12/13 – UPB1,
19/14, 90/14 – ZDU-1I) pravi, da se iz postopka javnega naročila izločijo posamezni sklopi,
v kolikor naročilo ne presega 80.000,00 evrov in 20 % skupne vrednosti celotnega javnega
naročila živil. VIZ, katerim določba zakona predstavlja oviro, ne morejo vključevati več
LPPH kot v vrednosti 80.000,00 evrov in 20 % skupne vrednosti celotnega javnega naročila,
razen v primeru objavljenih sklopov, kamor se prijavijo pridelovalci LPPH. Ovira, ki še
izhaja iz VIZ v povezavi z javnimi naročili, je priprava javnih naročil za daljše časovno
obdobje. Nabava živil v VIZ je izredno dinamičen postopek, ki se kaže skozi poslovanja
dobaviteljev (reorganizacije, prevzemi podjetij, združevanje podjetij, spreminjanja ponudbe
itd.) kot tudi zahteve in želja VIZ (kar lahko privede do odpovedi pogodbe okvirnega
sporazuma itd.) in sprememb zakonodaje. Primer ovire, ki izhaja iz javnega naročila,
sklenjenega za daljše časovno obdobje, in s tem nezmožnost vključevanja LPPH v VIZ, se
je izpostavila skozi vsebinsko analizo odprtega vprašanja (tabela 2).
JV-A 80:
Zavezujejo nas javna naročila. Mi smo sklenili okvirne sporazume z dobavitelji
ravno pred možnostjo izločitve sklopov, tako da smo pravzaprav brez možnosti za celotno obdobje, to
je do konec leta 2017.

Kot ovira se je izpostavila tudi priprava javnih naročil. Javna naročila se pripravljajo v skladu
z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l., RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 – odl.
US,12/13 – UPB1, 19/14, 90/14 – ZDU-1I). Pri pripravi razpisne dokumentacije in izvedbe
postopka se je potrebno ravnati po temeljnih načelih, kot to določa 5. člen omenjenega
zakona (načelo prostega pretoka blaga, načelo svobode ustanavljanja, načelo prostega
pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, načelo
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanje konkurence med ponudniki,
transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti).
V skladu z načeli morajo biti oblikovani tudi sklopi živil v predračunskih obrazcih.
Ovire javnih naročil, ki izhajajo iz pridelovalcev LPPH, predstavljajo predvsem oviro iz
vidika motiviranosti za prijavo na javna naročila. Zakaj se pridelovalci LPPH ne prijavljajo
na javne razpise, bi bilo potrebno dodatno raziskati iz vidika pridelovalcev. Vsekakor pa
lahko sklenemo, da je VIZ glede vključevanja preko LPPH omejen s 14. členom Zakona o
javnem naročanju (Ur. l., RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 – odl. US,12/13 – UPB1,
19/14, 90/14 – ZDU-1I). V kolikor se pridelovalci LPPH ne javijo na razpis, lahko VIZ preko
kratkih verig vključi največ 20 % skupne vrednosti celotnega javnega naročila živil, ki pa ne
sme presegati 80.000,00 evrov.
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Ovire javnih naročil sistemskega značaja (javna naročila in slovenski izdelki, problem
preobširne birokracije javnega razpisa, omejitve javnega razpisa) se navezujejo na sam
postopek in pravila izvajanja javnega naročila. Postopek javnih naročil narekuje Zakon o
javnih naročilih (Ur. l., RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 – odl. US,12/13 – UPB1,
19/14, 90/14 – ZDU-1I), iz česar izhaja, da bo za reševanje ovir sistemskega značaja
potrebno iskati rešitve za reševanje ovir v smislu poenostavitve postopka javnega naročila.

Kategorija »dilema VIZ glede zdravstvene ustreznosti živil« (tabela 17): Zdravstveno
ustreznost živil intervjuvanec navezuje na dilemo okrog mikrobiološke ustreznosti živil.
Intervjuvanec je označil dokazovanje »mikrobiološke ustreznosti« kot oviro (tabela 17).
VJ-ZAH-5: 15–16:
Zdaj tu je mogoče tudi velikokrat vprašanje glede bom rekla, ne toliko
higienske neporočenosti ampak mikrobiološke oporečnosti živil. Tudi tukaj se morda poraja
vprašanje. Ammm…zdaj..mmm…bi bilo treba razmisliti, kaj bi bilo tisto, kaj bi se moglo zahtevati od
lokalnih pridelovalcih, da res zagotavljajo to neoporečnost.

Nosilec dejavnosti je dolžan na trg dajati zdravstveno ustrezna živila v skladu z Uredbo
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil,
Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih
higienskih pravilih za živila živalskega izvora in Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta
(ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo
uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi. S tem pravila
zagotavljanja mikrobiološke ustreznosti in nasploh zdravstvene ustreznosti živil temeljijo na
odgovornosti nosilca dejavnosti, da na trg daje zdravstveno ustrezna živila. Zagotavljanje
zdravstvene ustreznosti skozi celotno prehransko verigo vključno s primarno proizvodnjo po
principu HACCP sistema. Neurejen HACCP sistem in dokumentacija pri dobaviteljih se je
skozi analizo vsebine odprtega vprašanja anketnega vprašalnika izrazila kot ovira pri
vključevanju LPPH v VIZ (tabela 2).
Dokazovanje zdravstvene ustreznosti (HACCP dokumentacija) na strani dobaviteljev LPPH
poraja dvom pri VIZ glede dejanske zdravstvene ustreznosti LPPH. Kljub izraženemu
dvomu pa pri pripisovanju zdravstvene ustreznosti ima lahko pomembno vlogo odnos med
ponudnikom LPPH in VIZ (tabela 14). Sodelovanje, zaupanje v domače pridelovalce in
osebna vpetost pridelovalca LPPH lahko vplivajo na subjektivno dojemanje in
prepoznavanje zdravstvene ustreznosti LPPH s strani odgovorne osebe za vključevanje
LPPH v VIZ (citat VJ-ZAH-2: 68–72, VJ-ZAH-2: 1–8). Tovrstno subjektivno dejanje
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kakovosti pozitivno vpliva na razvoj dobrega odnosa med ponudnikom LPPH in VIZ vendar
pa ima lahko negativne posledice v primeru zdravstvene neustreznosti živil, ko se ugotavlja
vzrok in odgovornost za zdravstveno neustreznost LPPH. Iskanje odgovornosti v primeru
zdravstvene neustreznosti LPPH lahko negativno vpliva na vzpostavljen odnos. Dilema VIZ
glede zdravstvene ustreznosti živil predstavlja dejavnik, ki bi ga bilo potrebno podrobneje
raziskati še iz vidika pridelovalcev LPPH.

Če povzamemo rezultate lahko vidimo, da tema »vzgojno-izobraževalni zavod« prepleta
dejavnike, ki lahko na vključevanje LPPH vplivajo spodbujajoče ali ovirajoče. Posamezni
dejavniki znotraj teme »vzgojno-izobraževalni zavod« se povezujejo s temo »odnos med
ponudnikom LPPH in VIZ« ter »ceno«. Prav tako se znotraj teme »vzgojno-izobraževalni
zavod« izpostavijo predlagane rešitve za boljše vključevanje LPPH v VIZ.
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Povzetek rezultatov in ključne ugotovitve vsebinske kvalitativne analize
V kolikor povzamemo rezultate vsebinske kvalitativne analize (slika 49) in se pri tem
osredotočimo na teme in dejavnike ter njihov vpliv na vključevanje LPPH v VIZ lahko
sklenemo sledeče:
i.

Dejavniki, ki izhajajo iz teme »cena«, vplivajo najbolj ovirajoče na vključevanje
LPPH. Ovirajoč vpliv se izraža skozi dejavnik cena LPPH, cena prehrane,
pogajalskega izhodišča VIZ, ki se v našem primeru pojavlja pri malih VIZ in
posledično tudi iz finančnih sredstev VIZ.

ii.

Dejavniki, ki izhajajo iz ostalih tem (odnos med pridelovalcem LPPH in VIZ,
ponudba

LPPH,

vzgojno-izobraževalni

zavod),

združujejo

dejavnike

z

spodbujajočim in ovirajočim vplivom:
-

Dejavniki, ki imajo spodbujajoč vpliv, so osebna vpetost pridelovalca LPPH,
zaupanje v domače pridelovalce in odsotnost javnih naročil.

-

Dejavniki z ovirajočim vplivom so pomanjkanje pridelovalcev LPPH, okoljsko
pokrajinske značilnosti in dilema glede zdravstvene ustreznosti živil.

-

Dejavniki, ki imajo pozitivni in negativni vpliv, so sodelovanje, ponudbe LPPH
na trgu, usmerjenost VIZ, resursi VIZ in dilema glede zdravstvene ustreznosti
živil.

Skozi analizo vsebine se posamezni dejavniki medsebojno povezujejo znotraj teme in med
temami. Medsebojno povezovanje izpostavlja dejavnike, ki imajo največ vpliva na
vključevanje LPPH. Ti dejavniki so finančna sredstva VIZ, resursi VIZ, zaupanje v domače
pridelovalce in ponudba na trgu (slika 49).
Koliko LPPH bo nek VIZ vključeval v prehrano otrok, je v veliki meri odvisno od finančnih
sredstev VIZ (vključno z ceno prehrane v VIZ) in cene LPPH na trgu. Cena LPPH in cena
prehrane v VIZ predstavljata enega izmed najbolj ovirajočih dejavnikov vpliva na
vključevanje LPPH. V kolikor gre za veliki VIZ ima prednosti pri pogajanju cene LPPH kot
tudi pri pogajanju glede dostave. Medtem ko za male VIZ to predstavlja težavo. Iz tega
izhaja, da velikost VIZ lahko vpliva na vključevanje LPPH. Vpliv velikosti VIZ se odraža
tako na ceni LPPH kot tudi pri logistiki.
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Slika 49: Dejavniki vpliva na vključevanje LPPH v VIZ

Na nivoju VIZ na vključevanje LPPH vplivajo še resursi VIZ in usmerjenost VIZ. Resursi
VIZ predstavljajo različne dejavnike, ki se v osnovi navezujejo na zadostno število
zaposlenih, medtem ko usmerjenost VIZ predstavlja dejavnike, kot so interes po
vključevanju LPPH, vpliv pedagoškega pristopa itd. (tabela 17). V kolikor ima VIZ dovolj
zaposlenih ljudi za urejanje področja vključevanja LPPH v VIZ ali je pedagoški pristop VIZ
naravnan v prid vključevanja LPPH, potem je velika verjetnost, da se bo VIZ tudi usmeril in
podal v urejanje vključevanja LPPH v VIZ ter obratno. Usmerjenost VIZ in resursi VIZ so
lahko spodbujajoč ali ovirajoč dejavnik na vključevanje LPPH v VIZ.
Velja še izpostaviti, da se resursi VIZ (tema »vzgojno-izobraževalni zavod«) in dilema glede
zdravstvene ustreznosti živil povezujeta z zaupanjem v domače pridelovalce (tema »odnos
med pridelovalcem LPPH in VIZ«). Zaupanje zaposlenih v VIZ, ki se posvečajo
vključevanju LPPH (resursi VIZ), v domače pridelovalce se je izpostavil kot dejavnik, ki
spodbujajoče vpliva na vključevanje LPPH. Rezultat zaupanja in dobrega odnosa je
prepoznavanje pozitivnih stališč LPPH in zdravstvene ustreznosti živil.
Ponudba LPPH na trgu lahko na vključevanje LPPH v VIZ vpliva spodbujajoče in ovirajoče.
Prav tako predstavlja predpogoj, da se lahko o vključevanju določene LPPH sploh razmišlja.
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Namreč, v kolikor je določeno LPPH razpoložljiva na trgu in je informacija o tem na voljo
VIZ, se lahko VIZ začne odločati, ali bo sploh vključeval to živilo ali ne. Prav tako je
pomembno izpostaviti, da na pestrost in dostopnost ponudbe LPPH lahko vpliva
pomanjkanje pridelovalcev LPPH in pomanjkanje oziroma omejenost razpoložljivosti
določenega živila zaradi okoljsko-pokrajinskih značilnosti.
Izpostavljeni dejavniki »finančna sredstva VIZ«, »odločanje VIZ«, »zaupanje v domače
pridelovalce« in »ponudba LPPH na trgu« predstavljajo po naši oceni ključne oziroma
najpomembnejše dejavnike pri vključevanju LPPH v VIZ. Za podrobnejšo in natančnejšo
analizo dejavnikov vpliva na vključevanje LPPH v VIZ bi morali posamezne dejavnike, ki
so se nam izpostavili skozi raziskavo še podrobneje raziskati.
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5 RAZPRAVA
Kot je opisano v uvodnem poglavju naloge ima vključevanje LPPH pomembno vlogo iz
vidika posameznika kot tudi iz socialno-družbenega in okoljskega vidika, pri čemer ključno
prispeva k razvoju trajnostnega prehranjevalnega sistema. Konceptu trajnostne prehrane
sledi tudi RS.
Pri raziskovanju dejavnikov vpliva na vključevanje LPPH v VIZ smo prišli do delnih
ugotovitev glede dejavnikov vpliva na vključevanje LPPH v VIZ. Najpomembnejša
ugotovitev naloge je, da posamezni dejavniki lahko na vključevanje LPPH vplivajo
spodbujajoče in/ali ovirajoče. Prav tako je potrebno izpostaviti, da dejavniki vpliva niso
enoplastni, temveč so različni in za vsak VIZ lahko predstavljajo drugačen vpliv. Kar
pomeni, da dejavniki vpliva, ki v enem primeru predstavljajo spodbujajoč dejavnik, so lahko
v drugem ovirajoč. S to ugotovitvijo utemeljujemo interpretacijo raziskovalnih vprašanj, ki
sledi v nadaljevanju. Namreč zaradi razpršenosti vpliva dejavnikov, ki so od primera do
primera različni, so odgovori na raziskovalna vprašanja vse prej kot enostavni in enoplastni.
Pomembno je še izpostaviti, da se dejavniki vpliva povezujejo in nemalokrat vrstijo v
vzročno-posledičnem razmerju. V kolikor dejavniki delujejo v prid oviranja vključevanja
LPPH, bodo po vsej verjetnosti VIZ vključevali manj kot 20 % LPPH in obratno.
V kolikor se pri razpravi omejimo samo na raziskovalna vprašanja lahko sklenemo, da
največ (67,2 %) VIZ vključuje 20 % in manj LPPH. Kar pomeni, da več kot 20 % LPPH
vključuje 32,8 % VIZ. Da bi utemeljili vzrok razlik, smo preverjali stališče respondentov
glede pogojev, ki so pomembni za vključevanje LPPH v VIZ. Rezultati preverjanj (t-test,
priloga VI; hi-kvadrat, priloga VII) ne prikazujejo pomembnejših ugotovitev.
Pri vključevanju LPPH med javnim in zasebnim VIZ smo uspeli dokazati nekatere razlike.
Ugotovili smo, da javni VIZ v povprečju pripisujejo večjo pomembnost zmožnosti
poslovanja

dobaviteljev

LPPH

z

e-računi;

zainteresiranost

lokalnih

pridelovalcev/predelovalcev pri vključevanje LPPH; večjo pomembnost zaposlenosti OP v
VIZ ter večje zaupanje pri dobavi LPPH manjšim lokalnim dobaviteljem/distributerjem kot
zasebni VIZ. Razlike med javnimi in zasebnimi VIZ izhajajo iz različnih praks poslovanja.
Namreč, poslovanje z e-računi je s 1. 1. 2015 za proračunske uporabnike obvezno. To
pomeni, da morajo izdajati in prejemati e-račune (Uprava RS za javna plačila, Ministrstvo
za finance, 2015), kar pomeni, da vsi, ki želijo s proračunskimi uporabniki poslovati,
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vključno z VIZ, morajo imeti urejene e-račune. Ker zasebni VIZ niso proračunski
uporabniki, jim tega pogoja ni potrebno izpolnjevati. V kolikor pridelovalec LPPH nima
urejenih e-računov, predstavlja to oviro za poslovanje z javnimi VIZ pri vključevanju LPPH.
Javni VIZ morajo nabavo živil izvajati v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l., RS,
št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 – odl. US,12/13 – UPB1, 19/14, 90/14 – ZDU-1I),
medtem ko zasebni VIZ ne. Ocenjuje se, da imajo zasebni VIZ pri vključenosti LPPH
prednost iz naslova administrativnih dejavnikov (javna naročila, e-računi). Zaupanje javnih
VIZ manjšim lokalnim trgovinam/distributerjem je prav tako zanimivo in lahko nakazuje na
spodbujajoč dejavnik na vključevanje LPPH. Zakaj prihaja do razlik pri zaupanju manjšim
lokalnim trgovinam/dobaviteljem med javnimi in zasebnimi VIZ nismo uspeli raziskati.
Pri raziskovanju dejavnikov, ki so ključni, da VIZ vključuje več kot 20 % LPPH, nismo
uspeli identificirati dejavnike, s katerimi bi lahko v celoti odgovorili na to vprašanje. Kljub
temu lahko zaključimo, da na uspešnost VIZ pri doseganju vključene več kot 20 % LPPH
predstavlja vse prej kot en dejavnik. Predvidevamo, da gre za skupek dejavnikov, ki izvirajo
iz vzpostavljenega odnosa med ponudnikom LPPH in VIZ, ponudbo LPPH in dejavniki, ki
se odvijajo na nivoju VIZ. Edini dejavnik, ki se nam je skozi raziskavo izpostavil kot
pozitivni dejavnik vpliva pri VIZ, ki vključuje več kot 20 % LPPH, je odsotnost javnih
naročil (primer zasebnega VIZ). Ta ugotovitev nakazuje, da VIZ, ki imajo manj
administrativnih ovir, lažje vključijo več kot 20 % LPPH. Administrativne ovire pri
vključevanju LPPH predstavlja predvsem javno naročilo, e-računi in delno tudi
dokumentacija, ki dokazuje zdravstveno ustreznost živil. Odsotnost javnih naročil se
označuje kot dejavnik, ki ima spodbujajoč vpliv na vključevanje LPPH, medtem ko so javna
naročila označena za dejavnik, ki ovirajo vključevanje LPPH v VIZ. Zanimiv je tudi
podatek, ki pravi, da javni VIZ pogosteje vključujejo 20 % in manj LPPH. Delež pri zasebnih
VIZ, ki vključujejo 20 % in manj LPPH ter več kot 20 %, je enak. Sledi, da tip VIZ (javni,
zasebni) lahko ima vpliv na doseganje deleža vključene LPPH. To ugotovitev lahko
utemeljimo z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l., RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12
– odl. US,12/13 – UPB1, 19/14, 90/14 – ZDU-1I), po katerem se morajo ravnati javni VIZ.
Dopolnitev 14. člena omenjenega zakona iz leta 2013 lahko predstavlja spodbujajoč in hkrati
ovirajoč vpliv. Namreč dopolnitev zakona omogoča javnim zavodom, da se iz postopka
javnega naročila izločijo posamezni sklopi, v kolikor naročilo ne presega 80.000,00 evrov
in 20 % skupne vrednosti celotnega javnega naročila živil. Z možnostjo izločitev sklopov
(20 %) se VIZ dejansko spodbuja in omogoča, da vključijo LPPH v VIZ brez večjih
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administrativnih postopkov. Ocenjujemo, da je to za vključevanje LPPH v VIZ spodbujajoč
dejavnik. V kolikor vzamemo v zakup podatke o deležu VIZ, ki vključujejo 20 % in manj
LPPH, pa se izpostavlja tudi ovirajoč vpliv izločanja sklopov iz JN. Ovirajoč vpliv izločanje
sklopov iz JN se kaže skozi omejevanje VIZ na 20 % in manj vključenosti LPPH v VIZ.
Izločeni sklopi predstavljajo zgornjo mejo vključene LPPH (20 %) in posledično pomeni, da
VIZ ne vključujejo več kot 20 % LPPH. Zakaj prihaja do tega pojava, nismo uspeli
popolnoma raziskati. Kljub temu pripisujemo ta pojav VIZ, ki nimajo mehanizmov oziroma
pogojev za urejanje dodatnega vključevanja LPPH v VIZ (pomanjkanje resursov VIZ,
usmerjenost VIZ, nepoznavanje ponudnikov v LPPH – raziskava, priprava javnih naročil
itd.).
Dejavnikov, ki ovirajo VIZ, da vključijo 20 % ali manj LPPH, prav tako nismo uspeli
dokazati na populacijski ravni. Kljub temu pa rezultati analiz nakazujejo, da so dejavniki, ki
vplivajo na to, da določen VIZ vključi manj kot 20 % LPPH, sledeči: previsoka cena LPPH
glede na določeno ceno prehrane v VIZ, premajhna ponudba LPPH, javni razpis,
pomanjkanje ponudnikov LPPH, velikost VIZ (majhni VIZ) in resursi VIZ (kadrovske
zmožnosti).
Vključevanje LPPH ima pomembno vlogo pri razvijanju prehranjevalnih navad in vpliva na
potrošnjo hrane ter na zagotavljanje trajnostnega prehranskega sistema (Verain et al., 2015).
Da bi se naš prehranjevalni sistem pomaknil čim bolj v smeri trajnostnega sistema, lahko na
podlagi naših ugotovitev sklenemo, da bi bilo za zagotavljanje večje vključenosti LPPH
(povečati delež VIZ, ki vključujejo več kot 20 % LPPH) potrebno odpraviti administrativne
ovire, povečati sodelovanje med VIZ in pridelovalci LPPH. Prav tako bi bilo potrebno
nameniti več pozornosti prepoznavanju in evalvaciji spodbujajočih in ovirajočih dejavnikov,
ki vplivajo na vključevanje LPPH. S tem, ko bi spoznali in razumeli dejavnike, ki vplivajo
na vključevanje LPPH, bi lahko iskali rešitve, ki izhajajo in hkrati ustrezajo našemu
lokalnemu okolju. Na ta način bi lahko povečali vključevanje LPPH v VIZ.
Pomembno je še omeniti, da raziskave, katerih predmet raziskovanja je vključevanje LPPH
v VIZ nismo zasledili, kar pomeni, da je naša raziskava predstavljala toliko večji izziv. Poleg
izziva so se tekom raziskovanja pojavile tudi omejitve, zaradi katerih je analiza podatkov in
njihova interpretacija predstavljala vse prej kot enostavno nalogo. Glavna omejitev raziskave
izvira iz osnovnega namena naloge. Namreč, zastavili smo si cilj raziskati dejavnike vpliva
na vključevanje LPPH v VIZ, pri čemer se nismo omejevali na posamezne lastnosti VIZ (kot
so: tip VIZ, velikost VIZ, organiziranost VIZ). S tem, ko smo področje obravnavali celostno,
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smo prišli do preglednih rezultatov. Nismo pa uspeli poglobljeno raziskati vseh dejavnikov
in njihovega vpliva. Za poglobljeno analizo bi bilo smiselno raziskavo razdeliti na
posamezne dele (sedimentacija populacije) in na ta način poglobljeno raziskati vpliv na
vključevanje LPPH v VIZ. V tem primeru bi bilo potrebno v raziskavo vključiti tudi
pridelovalce LPPH. Kot ena izmed omejitev raziskave se je izkazalo tudi zbiranje podatkov
s spletnim anketnim vprašalnikom. Omejitev predstavlja slaba odzivnost. Zaradi slabe
odzivnosti določenih analiz, s katerimi bi še dodatno raziskali dejavnike vpliva, nismo mogli
izvesti. Omejitev, ki se navezuje na zbiranje podatkov, se navezuje še na telefonsko
intervjuvanje. In sicer, v določenih intervjujih se ni dalo vplivati na pogovor (v smislu
poglabljanja pogovora), kot bi se lahko pri »face-to-face« intervjujih.
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6 SKLEP
Raziskava nam je omogočila vpogled na področje dejavnikov vpliva na vključevanje LPPH
v VIZ. Rezultati razkrivajo nekatere dejavnike. In sicer, več kot polovica VIZ v RS vključuje
do 20 % LPPH v VIZ. Pri dejavnikih, ki se izpostavljajo kot najbolj ovirajoče pri VIZ, ki
vključijo 20 % in manj LPPH, se najpogosteje izpostavljata: cena in administrativne ovire
(javna naročila) in odsotnost ponudbe LPPH. Kot najbolj spodbujajoč dejavnik na
vključevanje LPPH v primeru VIZ, ki vključujejo več kot 20 % LPPH, se je izpostavila
odsotnost javnih naročil. Glede na vpliv (spodbujajoč in ovirajoč) lahko sklenemo, da na
vključevanje LPPH največji vpliv javna naročila.
Ocenjujemo, da je področje raziskovanja dejavnikov vpliva na vključevanje LPPH v vrtce,
šole in nasploh v javne zavode aktualno in pomembno iz vidika razvoja trajnostnega
prehranjevalnega sistema, ki je izrednega pomena, še posebej za otroke, mladostnike kot tudi
bodoče generacije.
1. 4. 2016 je začel veljati tudi nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur. l., RS, št. 91/15).
Omenjeni zakon ni vključen v raziskavo zato, ker v času ko se je raziskava izvajala zakon
še ni bil aktualen.
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8 PRILOGE
Priloga I: Struktura spletnega anketnega vprašalnika:
Vsebinsko je vprašalnik sestavljen na podlagi lastnih izkušenj opravljanja dela organizatorja
prehrane in zdravstveno higienskega režima v samostojnem vrtcu in vrtcu v sklopu osnovne
šole, na podlagi pregledane literature in usmeritev mentorice in somentorja.
V tej fazi raziskovanja bo poudarek na deduktivnem pristopu. Anketni vprašalnik je
sestavljen iz zaprtih in odprtih vprašanj. Uporabljene so atributivne (opisne) in številčne
spremenljivke. Glede na vrsto informacij so uporabljene nominalne (z dvema ali več
kategorijami), ordinalne, in razmernostne spremenljivke. Anketni vprašalnik (Priloga 1) je
razdeljen na sedem vsebinskih poglavij.
Prvo vsebinsko poglavje »Osnovni podatki« sestavlja osem vprašanj. Vprašanja so splošne
narave in sprašujejo o organiziranosti VIZ, financiranju, nazivu, statistični regiji, številu
enot, številu oddelkov in približnem številu otrok. Zadnje vprašanje v uvodnem poglavju
sprašuje tudi po funkciji, ki jo opravlja v VIZ oseba, ki izpolnjuje vprašalnik. Tri vprašanja
so zaprtega tipa, eno delno zaprtega in štiri odprtega tipa.
Drugo vsebinsko poglavje »Priprava obrokov v vzgojno-izobraževalnem zavodu (vrtcu)«
predstavlja eno osnovno vprašanje, kateremu je pripisana »IF« funkcija. Glede na prvi
odgovor še sledijo dodatna vprašanja, ki poglabljajo razlago prvega odgovora (dodatno eno,
dve ali tri vprašanja). Osnovno vprašanje je zaprtega tipa. Medtem ko sta pri dodatnih
vprašanjih (funkcija »IF«) dve vprašanji zaprtega tipa, dve delno zaprtega in dve odprtega
tipa.
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Tretje vsebinsko poglavje »Osnovni podatki o lokalno pridelani/predelani hrani v vzgojnoizobraževalnem zavodu (vrtcu)« predstavlja pet vprašanj. Vprašanja se navezujejo na
pomembnost vključevanja LPPH, stopnjo distribucije LPPH, uveljavljanje kratkih verig,
delež vključene LPPH in ovire, s katerimi se srečujejo pri vključevanju LPPH. Tri vprašanja
so zaprtega tipa in dve odprtega.
Četrto vsebinsko poglavje »Mnenje o različnih značilnostih in vidiki vključevanja lokalno
pridelane/predelane hrane« vključuje trditve, ki se navezujejo na varnost živil (6 trditev),
kakovost živil (4 trditve), poreklo hrane (3 trditve), ekonomski vidik (3 trditve),
izobraževalni vidik (3 trditve), okoljski vidik (4 trditve) in zdravstveni vidik (2 trditvi).
Vprašanja-trditve so zaprtega tipa.
Peto vsebinsko poglavje »Pomembnost dejavnikov, ki vplivajo na vključevanje lokalno
pridelane/predelane hrane« vključuje trditve, ki se navezujejo na pomembnost vključevanja
LPPH (3 trditve), tehnična zmožnost vključevanja LPPH (3 trditve in odprto vprašanje),
varnost in kakovost živil (4 trditve), javni razpisi (5 trditev), zaupanje dobaviteljem LPPH
(4 trditve), pomembnost zaposlenosti organizatorja prehrane (1 trditev). Vprašanja-trditve z
izjemo enega primera so zaprtega tipa.
Šesto vsebinsko poglavje »Vključevanje lokalno pridelane/predelane hrane v vzgojnoizobraževalne zavode (vrtce)« predstavlja eno osnovno vprašanje (zaprto), kateremu je
pripisana »IF« funkcija in glede na odgovor preusmeritev na vprašanja, ki se navezujejo na
osebo in način vključevanja lokalno pridelane hrane (2 delno zaprti vprašanji ali dve odprti
vprašanji).
Sedmo vsebinsko poglavje »Lokalno pridelana/predelana hrana in projekti« ima eno
osnovno vprašanje (zaprto vprašanje), kateremu je pripisana »IF« funkcija in se glede na
odgovor preusmeri na dodatno odprto vprašanje, ki sprašuje o projektih ali k zaključni strani
anketnega vprašalnika.

Priloga II: Anketni vprašalnik

Priloga III: Načrt delno strukturiranega intervjuja
1. Identifikacija intervjuvancev: Intervjuvanci so odgovorni za vključevanje LPPH v
VIZ
2. Določanje števila intervjuvancev: Planirani so 4 intervjuvanci. V primeru, da bo
kakšen intervju vsebinsko skop, bomo za vsak tak intervju dodali še en intervju.
3. Okvirne teme:
-

Kateri (interni, eksterni) dejavniki vplivajo na vključevanje LPPH v VIZ?

-

Kateri izmed dejavnikov predstavlja največjo oviro?

-

Kakšno rešitev predlagate?

4. Potek intervjuja: Pred začetkom intervjuja se intervjuvancu predstavim, opišem
namen intervjuja. Intervjuvanca prav tako obvestim, da se bo intervju snemal. V
kolikor se intervjuvanec strinja z zvočnim zapisom, začnem intervju snemati.
Predstavitvenemu delu sledi zastavljanje vprašanj, ki vsebinsko sledijo okvirnim
temam.
Intervjuje se zaključi z vprašanjem »Želite še kaj na to temo dodati?«. To vprašanje
jim bo zastavljeno, ko bodo respondenti skozi pogovor dali občutek, da so odgovorili
na vprašanje.

Priloga IV: Odgovori anketirancev na odprto vprašanje anketnega vprašalnika: Kaj je po vašem mnenju največja
ovira pri vključevanju LPPH v VIZ (vrtcu)?
Pomenske enote
Ni podatka JV-A43 – Omejeni smo na 20 %, od ostalih dobaviteljev
pa nimamo pravice zahtevati lokalno pridelanih živil.
Ni podatka JV-A43 – Omejeni smo na 20 %, od ostalih dobaviteljev
pa nimamo pravice zahtevati lokalno pridelanih živil.
Ne vem

80 %

80 %

80 %

ZV-A75 – Eden izmed bistvenih vzrokov je morda
nezmožnost lokalnih pridelovalcev zagotoviti zadostno
količino posameznega artikla za potrebe kuhinje pri
posameznem obroku.
JV-A6 – Pri nas je težava, ker smo majhen vrtec,
nabavljamo majhne količine in potem je seveda cena
višja. Tudi ni posebej osebe, ki bi skrbela samo za
nabavo ampak delamo tudi to sami, potem zmanjka časa
in energije za poglobljeno iskanje novih virov.
JV-A6 – Pri nas je težava, ker smo majhen vrtec,
nabavljamo majhne količine in potem je seveda cena
višja. Tudi ni posebej osebe, ki bi skrbela samo za
nabavo ampak delamo tudi to sami, potem zmanjka časa
in energije za poglobljeno iskanje novih virov.
JV-A6 – Pri nas je težava, ker smo majhen vrtec,
nabavljamo majhne količine in potem je seveda cena
višja. Tudi ni posebej osebe, ki bi skrbela samo za
nabavo ampak delamo tudi to sami, potem zmanjka časa
in energije za poglobljeno iskanje novih virov.

Zgoščene pomenske enote
Omejitev glede možnosti
vključevanja LPPH na 20 %.
Neupravičenost zahtevati
lokalna živila, ki niso
vključena v 20 %.
Nezmožnost lokalnih
pridelovalcev zagotavljati
zadostne količine živil.

Kode
Omejitev na 20 %

Težava je majhnost vrtca.

Težava je majhen vrtec

Majhne količine naročila,
zaradi česa je večja cena.

Naročanje majhnih količin

Višje cene naročenih živil
zaradi količine naročila.

Višje cene

Javna naročila in slovenski
izdelki
Zagotavljanje količine živil

JV-A6 – Pri nas je težava, ker smo majhen vrtec,
nabavljamo majhne količine in potem je seveda cena
višja. Tudi ni posebej osebe, ki bi skrbela samo za
nabavo ampak delamo tudi to sami, potem zmanjka časa
in energije za poglobljeno iskanje novih virov.
80 %
JV-A6 – Pri nas je težava, ker smo majhen vrtec,
nabavljamo majhne količine in potem je seveda cena
višja. Tudi ni posebej osebe, ki bi skrbela samo za
nabavo ampak delamo tudi to sami, potem zmanjka časa
in energije za poglobljeno iskanje novih virov.
5%
JV-A4 – Trenutno imamo še sklenjen okvirni sporazum
sklenjen s 1. 1. 2013. Po takratni zakonodaji še sklopov
ni bilo mogoče izločiti. Oviro za vnaprej pa vidim v
poslovanju z e- računi, ki jih manjši kmetje nimajo
urejenih.
5%
JV-A4 – Trenutno imamo še sklenjen okvirni sporazum
sklenjen s 1. 1. 2013. Po takratni zakonodaji še sklopov
ni bilo mogoče izločiti. Oviro za vnaprej pa vidim v
poslovanju z e- računi, ki jih manjši kmetje nimajo
urejenih.
30 %–40 % JV-A5 – Lokalni dobavitelji ne zmorejo dobaviti količin,
ki jih potrebujemo ali se ne javijo na javni razpis zaradi
prezahtevne dokumentacije.
30 %–40 % JV-A5 – Lokalni dobavitelji ne zmorejo dobaviti količin,
ki jih potrebujemo ali se ne javijo na javni razpis zaradi
prezahtevne dokumentacije.
20 %
JV-A2 – Postopki naročanja, višje cene in posledično
višji stroški prehrane.
80 %

20 %

JV-A2 – Postopki naročanja, višje cene in posledično
višji stroški prehrane.

Ni osebe, ki bi skrbela za
nabavo.

Pomanjkanje kadra za nabavo

Pomanjkanje časa za iskanje
virov.

Pomanjkanje časa za iskanje
virov

Trenutno veljavni javni razpis
ni omogočal izključitev
sklopov.

Veljavni javni razpis

Poslovanje z e-računi kot ovira. Poslovanje z e-računi

Nezmožnost dobave količin.

Nezmožnost dobave želene
količine

Najavljanje na javni razpis
zaradi prezahtevna
dokumentacije.
Višje cene predstavljajo višji
strošek prehrane.

Najavljanje na javni razpis

Postopek naročanja

Način naročanja živil

Cena živil in prehrane

15 %–20 % JV-A54 – Zakon o javnem naročanju, saj tako manjši
pridelovalci niso konkurenčni večjim podjetjem, ki
gredo lahko »pod ceno«, da dobijo posel. Prav tako pa je
težava motivirati lokalne kmete, da bi se sploh odzvali
na javni razpis, k temu pa bo verjetno svoje prispevalo
tudi elektronsko pošiljanje računov.
15 %–20 % JV-A54 – Zakon o javnem naročanju, saj tako manjši
pridelovalci niso konkurenčni večjim podjetjem, ki
gredo lahko »pod ceno«, da dobijo posel. Prav tako pa je
težava motivirati lokalne kmete, da bi se sploh odzvali
na javni razpis, k temu pa bo verjetno svoje prispevalo
tudi elektronsko pošiljanje računov.
15 %–20 % JV-A54 – Zakon o javnem naročanju, saj tako manjši
pridelovalci niso konkurenčni večjim podjetjem, ki
gredo lahko »pod ceno«, da dobijo posel. Prav tako pa je
težava motivirati lokalne kmete, da bi se sploh odzvali
na javni razpis, k temu pa bo verjetno svoje prispevalo
tudi elektronsko pošiljanje računov.
90 %

80 %

80 %

70 %

JV-A12 – Javna naročila v smislu, da ne smemo
zahtevati samo slovenskih izdelkov.

Vpliv Zakona o javnem
naročanju na konkurenčnost
malih pridelovalcev

Zakon o javnem naročanju

Zakon o javnem naročanju
preprečujejo konkurenčnost
manjših pridelovalcev

Problem konkurenčnost malih
pridelovalcev

Težava motivirati lokalne
Motivacija za prijav na javni
pridelovalce za prijavo na javni razpis
razpis

V javnih naročilih se ne sme
zahtevati samo slovenskih
izdelkov
JV-A59 – Zaradi nezmožnosti prijave na razpise in javna Nezmožnost prijave na javni
naročila. Nezmogljivost dobave želene količine in
razpis
določenih izdelkov.
JV-A59 – Zaradi nezmožnosti prijave na razpise in javna Nezmogljivost dobave želene
naročila. Nezmogljivost dobave želene količine in
količine živil
določenih izdelkov.
ZV-A17 – Javni razpis in količina živil, ki jo kmetje
Javni razpis
lahko zagotovijo.

Javna naročila in slovenski
izdelki
Najavljanje na javni razpis
Nezmožnost dobave želene
količine
Javni razpis

70 %
70 %

ZV-A17 – Javni razpis in količina živil, ki jo kmetje
lahko zagotovijo.
JV-A37 – »Prehranska košarica« za dnevno porabo živil
na osebo je 1,79 evra. Lokalni pridelovalci se zaradi
kompleksnosti dokumentacije na javljajo na razpise,
pomagamo pa si z naročanjem preko naročilnic, kar
revizijski nadzorniki skrbno preverjajo.

Zagotavljanje količine živil

Zagotavljanje količine živil

Pridelovalci se ne prijavljajo na Problem preobsežne birokracije
javne razpise zaradi preobsežne javnega razpisa
birokracije

70 %

JV-A37 – »Prehranska košarica« za dnevno porabo živil Naročanje preko naročilnic
na osebo je 1,79 evra. Lokalni pridelovalci se zaradi
kompleksnosti dokumentacije na javljajo na razpise,
pomagamo pa si z naročanjem preko naročilnic, kar
revizijski nadzorniki skrbno preverjajo.

Naročanje preko naročilnic

65 %

JV-A20 – Višja cena, kar pomeni dražje jedilnike –
premajhna količina živil, ki jih lahko zagotavlja lokalni
ponudnik – količina živil (predvsem sadje in zelenjava)
je odvisna od vremenskih pogojev – če je živilo v
javnem razpisu, ne sme biti nabavljeno pri lokalnem
ponudniku, tako so med lokalnimi ponudniki tisti, ki
ponujajo integrirano, ekološko, saj moramo imeti v
rezervi vedno nekoga, ki artikle ima.
JV-A20 – Višja cena, kar pomeni dražje jedilnike –
premajhna količina živil, ki jih lahko zagotavlja lokalni
ponudnik – količina živil (predvsem sadje in zelenjava)
je odvisna od vremenskih pogojev – če je živilo v
javnem razpisu, ne sme biti nabavljeno pri lokalnem
ponudniku, tako so med lokalnimi ponudniki tisti, ki
ponujajo integrirano, ekološko, saj moramo imeti v
rezervi vedno nekoga, ki artikle ima.

Višja cena živil pomeni dražje
jedilnike

Cena živil in prehrane

Zagotavljanje količine živil

Zagotavljanje količine živil

65 %

65 %

65 %

60 %
60 %

JV-A20 – Višja cena, kar pomeni dražje jedilnike –
premajhna količina živil, ki jih lahko zagotavlja lokalni
ponudnik – količina živil (predvsem sadje in zelenjava)
je odvisna od vremenskih pogojev – če je živilo v
javnem razpisu, ne sme biti nabavljeno pri lokalnem
ponudniku, tako so med lokalnimi ponudniki tisti, ki
ponujajo integrirano, ekološko, saj moramo imeti v
rezervi vedno nekoga, ki artikle ima.
JV-A20 – Višja cena, kar pomeni dražje jedilnike –
premajhna količina živil, ki jih lahko zagotavlja lokalni
ponudnik – količina živil (predvsem sadje in zelenjava)
je odvisna od vremenskih pogojev –- če je živilo v
javnem razpisu, ne sme biti nabavljeno pri lokalnem
ponudniku, tako so med lokalnimi ponudniki tisti, ki
ponujajo integrirano, ekološko, saj moramo imeti v
rezervi vedno nekoga, ki artikle ima.
JV-A19 – Cena surovin, s katerimi ne moramo dosegati
cene obroka.
JV-A35 – Ena od večjih ovir pri vključevanju
pridelane/predelane hrane v našem vrtcu je VIŠJA cena,
saj smo s ceno s strani občine omejeni. Na javni razpis
se prijavi tudi zelo malo kmetov oz. lokalnih
pridelovalcev hrane, ker večinoma nimajo na razpolago
vseh artiklov v določenem sklopu oz. za naš vrtec
nimajo zadostne količine določenega artikla, da bi ga
nam zagotavljali čez celo leto. Poleg tega se kmetje ne
prijavljajo na javne razpise tudi zato, ker je preveč
birokracije (zanje je vse skupaj preveč dela in zanje je
vse prezakomplicirano). Delno smo problem rešili tako,
da preko kratkih verig naročamo določene artikle v
lokalni kmetijski zadrugi, ki imajo v večini integrirano

Odvisnost od vremenskih
pogojev

Odvisnost od vremenskih
pogojev

Živilo, ki je v javnem razpisu,
se ne sme nabavljati pri
lokalnem ponudniku.

Omejenost pri nabavi LPPH
zaradi javnih naročil

Cena živil v odvisnosti z ceno
obroka
Višja cena LPPH

Cena živil in prehrane
Višje cene

60 %

60 %

pridelavo sadja in zelenjave. Občasno preko kratkih
verig iz kmetije naročamo tudi mleko in mlečne izdelke.
JV-A35 – Ena od večjih ovir pri vključevanju
pridelane/predelane hrane v našem vrtcu je VIŠJA cena,
saj smo s ceno s strani občine omejeni. Na javni razpis
se prijavi tudi zelo malo kmetov oz. lokalnih
pridelovalcev hrane, ker večinoma nimajo na razpolago
vseh artiklov v določenem sklopu oz. za naš vrtec
nimajo zadostne količine določenega artikla, da bi ga
nam zagotavljali čez celo leto. Poleg tega se kmetje ne
prijavljajo na javne razpise tudi zato, ker je preveč
birokracije (zanje je vse skupaj preveč dela in zanje je
vse prezakomplicirano). Delno smo problem rešili tako,
da preko kratkih verig naročamo določene artikle v
lokalni kmetijski zadrugi, ki imajo v večini integrirano
pridelavo sadja in zelenjave. Občasno preko kratkih
verig iz kmetije naročamo tudi mleko in mlečne izdelke.
JV-A35 – Ena od večjih ovir pri vključevanju
pridelane/predelane hrane v našem vrtcu je VIŠJA cena,
saj smo s ceno s strani občine omejeni. Na javni razpis
se prijavi tudi zelo malo kmetov oz. lokalnih
pridelovalcev hrane, ker večinoma nimajo na razpolago
vseh artiklov v določenem sklopu oz. za naš vrtec
nimajo zadostne količine določenega artikla, da bi ga
nam zagotavljali čez celo leto. Poleg tega se kmetje ne
prijavljajo na javne razpise tudi zato, ker je preveč
birokracije (zanje je vse skupaj preveč dela in zanje je
vse prezakomplicirano). Delno smo problem rešili tako,
da preko kratkih verig naročamo določene artikle v
lokalni kmetijski zadrugi, ki imajo v večini integrirano

Omejenost glede finančnih
sredstev s strani občine

Občina omejuje vrtce z ceno

Majhno število lokalnih
pridelovalcev se prijavi na
javni razpis

Problem prijave pridelovalcev
na javni razpis

pridelavo sadja in zelenjave. Občasno preko kratkih
verig iz kmetije naročamo tudi mleko in mlečne izdelke.
60 %

60 %

JV-A35 – Ena od večjih ovir pri vključevanju
pridelane/predelane hrane v našem vrtcu je VIŠJA cena,
saj smo s ceno s strani občine omejeni. Na javni razpis
se prijavi tudi zelo malo kmetov oz. lokalnih
pridelovalcev hrane, ker večinoma nimajo na razpolago
vseh artiklov v določenem sklopu oz. za naš vrtec
nimajo zadostne količine določenega artikla, da bi ga
nam zagotavljali čez celo leto. Poleg tega se kmetje ne
prijavljajo na javne razpise tudi zato, ker je preveč
birokracije (zanje je vse skupaj preveč dela in zanje je
vse prezakomplicirano). Delno smo problem rešili tako,
da preko kratkih verig naročamo določene artikle v
lokalni kmetijski zadrugi, ki imajo v večini integrirano
pridelavo sadja in zelenjave. Občasno preko kratkih
verig iz kmetije naročamo tudi mleko in mlečne izdelke.
JV-A35 – Ena od večjih ovir pri vključevanju
pridelane/predelane hrane v našem vrtcu je VIŠJA cena,
saj smo s ceno s strani občine omejeni. Na javni razpis
se prijavi tudi zelo malo kmetov oz. lokalnih
pridelovalcev hrane, ker večinoma nimajo na razpolago
vseh artiklov v določenem sklopu oz. za naš vrtec
nimajo zadostne količine določenega artikla, da bi ga
nam zagotavljali čez celo leto. Poleg tega se kmetje ne
prijavljajo na javne razpise tudi zato, ker je preveč
birokracije (zanje je vse skupaj preveč dela in zanje je
vse prezakomplicirano). Delno smo problem rešili tako,
da preko kratkih verig naročamo določene artikle v
lokalni kmetijski zadrugi, ki imajo v večini integrirano

Nezmožnost zagotavljanja
zadostnih količin

Zagotavljanje količine živil

Pridelovalci se ne prijavljajo na Problem prijave pridelovalcev
javne razpise zaradi preobsežne na javni razpis
birokracije.

pridelavo sadja in zelenjave. Občasno preko kratkih
verig iz kmetije naročamo tudi mleko in mlečne izdelke.
60 %

JV-A35 – Ena od večjih ovir pri vključevanju
Problem preobsežne
pridelane/predelane hrane v našem vrtcu je VIŠJA cena, birokracije za pridelovalce na
saj smo s ceno s strani občine omejeni. Na javni razpis
razpisih.
se prijavi tudi zelo malo kmetov oz. lokalnih
pridelovalcev hrane, ker večinoma nimajo na razpolago
vseh artiklov v določenem sklopu oz. za naš vrtec
nimajo zadostne količine določenega artikla, da bi ga
nam zagotavljali čez celo leto. Poleg tega se kmetje ne
prijavljajo na javne razpise tudi zato, ker je preveč
birokracije (zanje je vse skupaj preveč dela in zanje je
vse prezakomplicirano). Delno smo problem rešili tako,
da preko kratkih verig naročamo določene artikle v
lokalni kmetijski zadrugi, ki imajo v večini integrirano
pridelavo sadja in zelenjave. Občasno preko kratkih
verig iz kmetije naročamo tudi mleko in mlečne izdelke.

Problem preobsežne birokracije
javnega razpisa

60 %

60 %
50 %
50 %

50 %

JV-A35 – Ena od večjih ovir pri vključevanju
Delna rešitev: naročanje preko
pridelane/predelane hrane v našem vrtcu je VIŠJA cena, kratkih verig
saj smo s ceno s strani občine omejeni. Na javni razpis
se prijavi tudi zelo malo kmetov oz. lokalnih
pridelovalcev hrane, ker večinoma nimajo na razpolago
vseh artiklov v določenem sklopu oz. za naš vrtec
nimajo zadostne količine določenega artikla, da bi ga
nam zagotavljali čez celo leto. Poleg tega se kmetje ne
prijavljajo na javne razpise tudi zato, ker je preveč
birokracije (zanje je vse skupaj preveč dela in zanje je
vse prezakomplicirano). Delno smo problem rešili tako,
da preko kratkih verig naročamo določene artikle v
lokalni kmetijski zadrugi, ki imajo v večini integrirano
pridelavo sadja in zelenjave. Občasno preko kratkih
verig iz kmetije naročamo tudi mleko in mlečne izdelke.
JV-A38 – Cena, uvoženo je ceneje in zato izbrani
Uvožena živila so cenejša
ponudniki dobavljajo tuje izdelke.

Rešitev – naročanje preko
kratkih verig

JV-A45 – Zadosti kvalitetne lokalne ponudbe v našem
okolišu.
JV-A45 – Živila so dražja, pri kmetu ne veš, ali bo imel
zadostno količino dogovorjenih živil ali mu jih bo
zmanjkalo. Tako smo lansko leto zelo redko dobili
jagode od kmeta, ker je bila cena določena, jagod je bilo
manj.
JV-A45 – Živila so dražja, pri kmetu ne veš, ali bo imel
zadostno količino dogovorjenih živil ali mu jih bo
zmanjkalo. Tako smo lansko leto zelo redko dobili
jagode od kmeta, ker je bila cena določena, jagod je bilo
manj.

Zadostnost kvalitetne lokalne
ponudbe
Višja cena LPPH

Premajhna ponudba

Problem zagotavljanja
dogovorjene količine živil

Problem zagotavljanja
naročenih količin

Uvožena cenejša živila

Višje cene

40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

JV-A51 – Cena, neprijavljanje na razpis, nepovezanost
dobaviteljev, premajhne količine lokalnih dobaviteljev.
JV-A51 – Cena, neprijavljanje na razpis, nepovezanost
dobaviteljev, premajhne količine lokalnih dobaviteljev.
JV-A51 – Cena, neprijavljanje na razpis, nepovezanost
dobaviteljev, premajhne količine lokalnih dobaviteljev.
JV-A51 – Cena, neprijavljanje na razpis, nepovezanost
dobaviteljev, premajhne količine lokalnih dobaviteljev.
JV-A70 – Omejene količine
JV-A8 – Sezonska omejenost, nezainteresiranost
kmetov, premajhne količine.
JV-A8 – Sezonska omejenost, nezainteresiranost
kmetov, premajhne količine.
JV-A8 – Sezonska omejenost, nezainteresiranost
kmetov, premajhne količine.
JV-A27 – Ponudba oz. dostava, cena.
JV-A27 – Ponudba oz. dostava, cena.
JV-A27 – Ponudba oz. dostava, cena.
JV-A36 – Premajhne količine živil (sadja in zelenjave),
visoke cene ekoloških živil.
JV-A36 – Premajhne količine živil (sadja in zelenjave),
visoke cene ekoloških živil.
JV-A46 – Smo na skrajnem jugu naše države in smo v
primerjavi z drugimi majhni porabniki, kar predstavlja
veliko oviro, saj se nekaterim dobaviteljem ne splača
dostavljati živil tako daleč in v majhnih količinah. Velik
problem pa so javna naročila.

Cena

Cena

Neprijavljanje na razpis

Neprijavljanje na javni razpis

Nepovezanost dobaviteljev

Nepoznavanje lokalnih
pridelovalcev
Pomanjkanje ponudnikov
LPPH
Omejene količine
Sezonska razpoložljivost

Pomanjkanje lokalnih
dobaviteljev
Omejene količine
Sezonska omejenost
Nezainteresiranost kmetov
Premajhne količine

Nezainteresiranost
pridelovalcev
Naročanje majhnih količin

Ponudba
Dostava
Cena
Premajhne količine

Ponudba
Dobava
Cena
Premajhna količine

Visoke cene ekoloških živil

Višje cene

Lokacija vrtca

Lokacija

30 %

20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

JV-A46 – Smo na skrajnem jugu naše države in smo v
primerjavi z drugimi majhni porabniki, kar predstavlja
veliko oviro, saj se nekaterim dobaviteljem ne splača
dostavljati živil tako daleč in v majhnih količinah. Velik
problem pa so javna naročila.
JV-A14 – Višje cene, dnevna dobava.
JV-A14 – Višje cene, dnevna dobava.
JV-A16 – Papirnata dokumentacija za kmeta.
JV-A21 – Javni razpisi in premajhna količina pridelane
hrane. Kmetje ne morejo zagotavljati vseh količin.
JV-A21 – Javni razpisi in premajhna količina pridelane
hrane. Kmetje ne morejo zagotavljati vseh količin.
JV-A21 – Javni razpisi in premajhna količina pridelane
hrane. Kmetje ne morejo zagotavljati vseh količin.
JV-A41 – Slaba/neenakomerna ponudba lokalno
pridelane hrane – problemi z dostavo – višje cene
JV-A41 – Slaba/neenakomerna ponudba lokalno
pridelane hrane – problemi z dostavo – višje cene
JV-A41 – Slaba/neenakomerna ponudba lokalno
pridelane hrane – problemi z dostavo – višje cene
JV-A41 – Slaba/neenakomerna ponudba lokalno
pridelane hrane – problemi z dostavo – višje cene
JV-A80 – Zavezujejo nas javna naročila. Mi smo sklenili
okvirne sporazume z dobavitelji ravno pred možnostjo
izločitve sklopov, tako da smo pravzaprav brez možnosti
za celotno obdobje, to je do konec leta 2017.

Velikost vrtca

Velikost vrtca

Višje cene
Dnevna dobava
Birokracija za pridelovalca
Javni razpis

Višje cene
Dnevna dobava
Birokracija za pridelovalca
Javni razpis

Premajhna količina pridelane
hrane
Nezmožnost zagotavljanja
zadostnih količin
Slaba ponudba LPPH

Premajhna ponudba
Zagotavljanje količine živil
Premajhna ponudba

Neenakomerna ponudba LPPH Neenakomerna ponudba LPPH
Težave z dostavo

Težave dostave

Višje cene

Višje cene

Zavezanost k javnim naročilom Zavezanost k javnim naročilom

20 %

JV-A80 – Zavezujejo nas javna naročila. Mi smo sklenili Sklenjena javna naročila za
okvirne sporazume z dobavitelji ravno pred možnostjo
daljše časovno obdobje
izločitve sklopov, tako da smo pravzaprav brez možnosti
za celotno obdobje, to je do konec leta 2017.

Javna naročila za daljše
obdobje

18 %

JV-A57 – Pomanjkanje izdelkov pri nekaterih lokalnih
dobaviteljih (kljub temu, da jih imajo v razpisu);
nekateri so nezainteresirani za sodelovanje (pravijo, da
se jim ne izplača) ...
JV-A57 – Pomanjkanje izdelkov pri nekaterih lokalnih
dobaviteljih (kljub temu, da jih imajo v razpisu);
nekateri so nezainteresirani za sodelovanje (pravijo, da
se jim ne izplača) ...
JV-A82 – Papirologija, e-račun ... Zlasti manjši lokalni
kmetje pogosto nimajo v zadostni meri urejenih
papirjev, npr. HACCP sistem, e-račun in podobno, za
trajno sodelovanje z VVZ in se »papirjem« na splošno
najraje izognejo v največji možni meri ter svoje pridelke
raje prodajo na trgu.
JV-A82 – Papirologija, e-račun ... Zlasti manjši lokalni
kmetje pogosto nimajo v zadostni meri urejenih
papirjev, npr. HACCP sistem, E-račun in podobno, za
trajno sodelovanje z VVZ in se »papirjem« na splošno
najraje izognejo v največji možni meri ter svoje pridelke
raje prodajo na trgu.
JV-A82 – Papirologija, e-račun ... Zlasti manjši lokalni
kmetje pogosto nimajo v zadostni meri urejenih
papirjev, npr. HACCP sistem, e-račun in podobno, za
trajno sodelovanje z VVZ in se »papirjem« na splošno
najraje izognejo v največji možni meri ter svoje pridelke
raje prodajo na trgu.

Pomanjkanje izdelkov pri
lokalnih ponudnikih

Premajhna ponudba

Nezainteresiranost lokalnih
pridelovalcev

Nezainteresiranost
pridelovalcev

Papirologija

Birokracija za pridelovalca

e-računi

Neurejeni e-računi

Neurejenost dokumentov
HACCP sistema

Neurejenost HACCP sistema

18 %

17 %

17 %

17 %

17 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %
15 %
15 %
15 %

10 %
10 %

JV-A82 – Papirologija, e-račun ... Zlasti manjši lokalni
kmetje pogosto nimajo v zadostni meri urejenih
papirjev, npr. HACCP sistem, e-račun in podobno, za
trajno sodelovanje z VVZ in se »papirjem« na splošno
najraje izognejo v največji možni meri ter svoje pridelke
raje prodajo na trgu.
JV-A10 – Premajhna ponudba neposredno od
pridelovalcev in predelovalcev.
JV-A15 – Logistika in naročanje zaradi večjega števila
centralnih kuhinj – v našem vrtcu. Velik problem
predstavlja tudi cena.
JV-A15 – Logistika in naročanje zaradi večjega števila
centralnih kuhinj – v našem vrtcu. Velik problem
predstavlja tudi cena.
JV-A15 – Logistika in naročanje zaradi večjega števila
centralnih kuhinj – v našem vrtcu. Velik problem
predstavlja tudi cena.
JV-A25 – Finance, razpis
JV-A25 – Finance, razpis
ZV-A28 – Višja cena nedostopnost
JV-A76 – Cena prehrane, zlastni nadzorni odbori radi
razumejo višjo ceno tovrstne prehrane kot neupoštevanje
elementa racionalnosti in ekonomičnosti.
JV-A32 – Dostava v rokih in potrebnih količinah. Malo
ponudnikov v okolju.
JV-A32 – Dostava v rokih in potrebnih količinah. Malo
ponudnikov v okolju.

Urejeni dokumenti potrebni za
trajno sodelovanje z VVZ

Potrebno je imeti urejene
dokumente za sodelovanje

Premajhna ponudba
Premajhna ponudba
neposredno od lokalnih
pridelovalcev
Logistika zaradi več centralnih Logistika v primeru več
kuhinj
odjemnih mest
Naročanje zaradi več centralnih Naročanje v več centralnih
kuhinj
kuhinjah
Cena je velik problem

Cena

Finance
Razpis
Višja cena
Cena prehrane, ki jo nadzorni
odbori povezujejo z
neracionalizacijo in
neekonomičnostjo

Finance
Javni razpis
Višje cene
Cena prehrane

Dostava v rokih

Dostava v rokih

Dostava potrebnih količin

Dostava potrebnih količin

10 %
10 %

10 %

10 %
10 %
10 %
10 %
10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

JV-A32 - Dostava v rokih in potrebnih količinah. Malo
ponudnikov v okolju.
JV-A34 – Dobavitelji – jih je premalo oz. nam ne
dostavijo tako majhnih količin, ker smo zelo oddaljeni
od mesta Koper.
JV-A34 – Dobavitelji – jih je premalo oz. nam ne
dostavijo tako majhnih količin, ker smo zelo oddaljeni
od mesta Koper.
ZV-A56 – za naš vrtec je največja ovira višja cena.
JV-A61 – Cena, neorganiziranost ponudnikov oz. šum
med vrtci in proizvajalci.
JV-A61 – Cena, neorganiziranost ponudnikov oz. šum
med vrtci in proizvajalci.
JV-A61 – Cena, neorganiziranost ponudnikov oz. šum
med vrtci in proizvajalci.
JV-A64 – Ni na razpolago skozi celo leto. Vzamemo
tisto, kar nam ponudijo. Ponudba je zelo enolična.
Zaradi majhnosti nismo zanimivi za predelovalce.
JV-A64 – Ni na razpolago skozi celo leto. Vzamemo
tisto, kar nam ponudijo. Ponudba je zelo enolična.
Zaradi majhnosti nismo zanimivi za predelovalce.
JV-A64 – Ni na razpolago skozi celo leto. Vzamemo
tisto, kar nam ponudijo. Ponudba je zelo enolična.
Zaradi majhnosti nismo zanimivi za predelovalce.
JV-A64 – Ni na razpolago skozi celo leto. Vzamemo
tisto, kar nam ponudijo. Ponudba je zelo enolična.
Zaradi majhnosti nismo zanimivi za predelovalce.
JV-A65 – Javni razpisi. Konkretno sedaj e-računi za
kmete, ki niso veščih takih stvari in zakomplicirana
zakonodaja.

Pomanjkanje ponudnikov
LPPH
Pomanjkanje dobaviteljev

Pomanjkanje ponudnikov
LPPH
Pomanjkanje ponudnikov
LPPH

Naročanje majhnih količin

Naročanje majhnih količin

Višja cena LPPH
Cena

Višje cene
Cena

Neorganiziranost ponudnikov

Neorganiziranost ponudnikov

Šum med vrtci in proizvajalci
Sezonska razpoložljivost

Nezadostno sodelovanje med
vrtci in pridelovalci
Sezonska razpoložljivost

Enolična ponudba

Raznolikost ponudbe

Majhen vrtec je nezanimiv za
pridelovalce

Težava je majhen vrtec

Majhen vrtec je nezanimiv za
pridelovalce

Majhen vrtec je nezanimivost
za pridelovalce

Javni razpisi

Javni razpis

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %
10 %
8%
5%
2%

2%

JV-A65 – Javni razpisi. Konkretno sedaj e-računi za
kmete, ki niso veščih takih stvari in zakomplicirana
zakonodaja.
JV-A65 – Javni razpisi. Konkretno sedaj e-računi za
kmete, ki niso veščih takih stvari in zakomplicirana
zakonodaja.
JV-A67 – Mislim, da ni večjih ovir, če je odstotek
takšen, včasih količina in cena je mogoče ob
posameznem artiklu, zajčje meso, žrebiček ... včasih je
cena
JV-A67 – Mislim, da ni večjih ovir, če je odstotek
takšen , včasih količina in cena je mogoče ob
posameznem artiklu, zajčje meso, žrebiček... včasih je
cena
ZV-A81 – Nezainteresiranost odgovornih oseb, cena
hrane.
ZV-A81 – Nezainteresiranost odgovornih oseb, cena
hrane.
JV-A39 – Cena
JV-A58 – Cena – sigurnost pri dobavi

Nevšečnost e-računov

Nevšečnost e-računov

Zakomplicirana zakonodaja

Zakonodaja

Včasih je ovira količina

Količina kot ovira

Včasih je ovira cena

Višje cene

Nezainteresiranost odgovornih Nezainteresiranost odgovornih
oseb
oseb
Cena hrane
Cena
Cena
Sigurnost dostave

JV-A50 – Finančna omejitev – glede na količine živil, ki Finančna omejitev
jih potrebujemo, nam kmetje ne morejo ves čas
zagotavljati hrane.
JV-A50 – Finančna omejitev – glede na količine živil, ki Zadostnost kvalitetne lokalne
jih potrebujemo, nam kmetje ne morejo ves čas
ponudbe
zagotavljati hrane.

Cena
Sigurnost dostave
Finance

Premajhna ponudba

Nedefiniran ZV-A7 – Smo majhen vrtec, pripravljamo tri obroke
delež (0 %) dnevno. Po večini sami nabavljamo sadje, zelenjavo,
mleko, mlečne izdelke, moko ... Težimo k temu, da bi
bila hrana lokalnega izvora. Problem je v majhnih
količinah oz. nezadostnem skladiščnem prostoru.
Vsakodnevno nabavo si zaradi stroškov težko
zamišljamo (točno določeno št. zaposlenih za razdelilne
kuhinje, ki takega »razkošja« ne dopušča).
Nedefiniran ZV-A7 – Smo majhen vrtec, pripravljamo tri obroke
delež (0 %) dnevno. Po večini sami nabavljamo sadje, zelenjavo,
mleko, mlečne izdelke, moko ... Težimo k temu, da bi
bila hrana lokalnega izvora. Problem je v majhnih
količinah oz. nezadostnem skladiščnem prostoru.
Vsakodnevno nabavo si zaradi stroškov težko
zamišljamo (točno določeno št. zaposlenih za razdelilne
kuhinje, ki takega »razkošja« ne dopušča).
Nedefiniran ZV-A7 – Smo majhen vrtec, pripravljamo tri obroke
delež (0 %) dnevno. Po večini sami nabavljamo sadje, zelenjavo,
mleko, mlečne izdelke, moko ... Težimo k temu, da bi
bila hrana lokalnega izvora. Problem je v majhnih
količinah oz. nezadostnem skladiščnem prostoru.
Vsakodnevno nabavo si zaradi stroškov težko
zamišljamo (točno določeno št. zaposlenih za razdelilne
kuhinje, ki takega »razkošja« ne dopušča).
Nedefiniran ZV-A7 – Smo majhen vrtec, pripravljamo tri obroke
delež (0 %) dnevno. Po večini sami nabavljamo sadje, zelenjavo,
mleko, mlečne izdelke, moko ... Težimo k temu, da bi
bila hrana lokalnega izvora. Problem je v majhnih
količinah oz. nezadostnem skladiščnem prostoru.
Vsakodnevno nabavo si zaradi stroškov težko

Težava je majhnost vrtca

Težava je majhen vrtec

Ni zadostnih skladiščnih
prostorov

Pomanjkanje skladiščnih
prostorov vrtca

Težnja k hrani lokalnega izvora Težnja vrtca po LPPH

Vsakodnevna nabava otežuje
zmanjšanje stroškov

Problem dnevne dobave na
znižanje stroškov

Nedefiniran
delež (0 %)

Nedefiniran
delež (0 %)

Nedefiniran
delež (0 %)

Nedefiniran
delež (0 %)

zamišljamo (točno določeno št. zaposlenih za razdelilne
kuhinje, ki takega »razkošja« ne dopušča).
ZV-A7 – Smo majhen vrtec, pripravljamo tri obroke
dnevno. Po večini sami nabavljamo sadje, zelenjavo,
mleko, mlečne izdelke, moko ... Težimo k temu, da bi
bila hrana lokalnega izvora. Problem je v majhnih
količinah oz. nezadostnem skladiščnem prostoru.
Vsakodnevno nabavo si zaradi stroškov težko
zamišljamo (točno določeno št. zaposlenih za razdelilne
kuhinje, ki takega »razkošja« ne dopušča).
JV-A24 – Premalo ponudbe ali pa količine pridelkov ne
zadoščajo celosezonskim potrebam in je zato potrebno
iskati novega lokalnega pridelovalca. – Vremenski vpliv
(lansko deževno poletje je občutno zmanjšalo ponudbo).
– Nepoznavanje lokalnih pridelovalcev. – Višja cena
pridelkov (vendar to ne drži vedno!).
JV-A24 – Premalo ponudbe ali pa količine pridelkov ne
zadoščajo celosezonskim potrebam in je zato potrebno
iskati novega lokalnega pridelovalca. – Vremenski vpliv
(lansko deževno poletje je občutno zmanjšalo ponudbo).
– Nepoznavanje lokalnih pridelovalcev. – Višja cena
pridelkov (vendar to ne drži vedno!)
JV-A24 – Premalo ponudbe ali pa količine pridelkov ne
zadoščajo celosezonskim potrebam in je zato potrebno
iskati novega lokalnega pridelovalca. – Vremenski vpliv
(lansko deževno poletje je občutno zmanjšalo ponudbo).
– Nepoznavanje lokalnih pridelovalcev. – Višja cena
pridelkov (vendar to ne drži vedno!).

Vsakodnevna nabava otežuje
zmanjšanje stroškov

Zmanjševanje stroškov

Premajhna ponudba LPPH

Premajhna ponudba

Nezadoščanje celosezonskim
potrebam

Sezonska razpoložljivost

Potrebno iskati nove lokalne
pridelovalce

Iskanje novih pridelovalcev

Nedefiniran JV-A24 – Premalo ponudbe ali pa količine pridelkov ne
delež (0 %) zadoščajo celosezonskim potrebam in je zato potrebno
iskati novega lokalnega pridelovalca. – Vremenski vpliv
(lansko deževno poletje je občutno zmanjšalo ponudbo).
– Nepoznavanje lokalnih pridelovalcev. – Višja cena
pridelkov (vendar to ne drži vedno!).
Nedefiniran JV-A24 – Premalo ponudbe ali pa količine pridelkov ne
delež (0 %) zadoščajo celosezonskim potrebam in je zato potrebno
iskati novega lokalnega pridelovalca. – Vremenski vpliv
(lansko deževno poletje je občutno zmanjšalo ponudbo).
– Nepoznavanje lokalnih pridelovalcev. – Višja cena
pridelkov (vendar to ne drži vedno!).
Nedefiniran JV-A24 – Premalo ponudbe ali pa količine pridelkov ne
delež (0 %) zadoščajo celosezonskim potrebam in je zato potrebno
iskati novega lokalnega pridelovalca. – Vremenski vpliv
(lansko deževno poletje je občutno zmanjšalo ponudbo).
– Nepoznavanje lokalnih pridelovalcev. – Višja cena
pridelkov (vendar to ne drži vedno!).
Nedefiniran JV-A26 – Način priprave javnega naročila.
delež (0 %) Nezagotavljanje ustreznih količin.

Premajhne količine LPPH

Premajhna ponudba

Vremenski vpliv

Vremenski vpliv

Nepoznavanje lokalnih
pridelovalcev

Neorganiziranost ponudnikov

Način priprave javnega
naročila

Priprava javnega razpisa

Nedefiniran JV-A26 – Način priprave javnega naročila.
delež (0 %) Nezagotavljanje ustreznih količin.

Nezmožnost zagotavljanja
zadostnih količin

Zagotavljanje količine živil

Nedefiniran JV-A30 – Javni razpisi
delež (0 %)

Javni razpis

Javni razpis

Nedefiniran JV-A31 – Dobava
delež (0 %)

Dobava

Dobava

Nedefiniran JV-A33 – Premalo zainteresiranih lokalnih
delež (0 %) proizvajalcev, previsoke cene.

Pomanjkanje ponudnikov
LPPH

Pomanjkanje ponudnikov
LPPH

Nedefiniran JV-A33 – Premalo zainteresiranih lokalnih
delež (0 %) proizvajalcev, previsoke cene.

Visoke cene

Višje cene

Nedefiniran ZV-A42 – Pestrost ponudbe, težavno prepoznavanje
delež (0 %) izvora lokalnosti, zaloge.

Težavo predstavlja preverjanje Težava preverjanje izvora živil
izvora

Nedefiniran ZV-A42 – Pestrost ponudbe, težavno prepoznavanje
delež (0 %) izvora lokalnosti, zaloge.

Raznolikost ponudbe

Raznolikost ponudbe

Nedefiniran ZV-A42 – Pestrost ponudbe, težavno prepoznavanje
delež (0 %) izvora lokalnosti, zaloge.

Zaloge

Zaloge

Pomanjkanje lokalnih
Nedefiniran ZV-A47 – Premalo lokalnih dobaviteljev oz.
pridelovalcev,
ki
bi
svojo
hrano
promovirali
in
prodajali.
pridelovalcev za prodajo svoje
delež (0 %)
hrane
Pomanjkanje lokalnih
Nedefiniran ZV-A47 – Premalo lokalnih dobaviteljev oz.
delež (0 %) pridelovalcev, ki bi svojo hrano promovirali in prodajali. pridelovalcev za promocijo
svoje hrane
Nedefiniran JV-A52 – Lokalna hrana ima višjo ceno, razen morda v Višja cena LPPH
delež (0 %) poletnem času, kar pa bistveno ne koristi, ker imamo v
tem času le 1/3 ali 1/4 celotnega števila vpisanih otrok.
Težave pa imamo tudi s preseganjem skupne vrednosti –
80.000 €, saj smo razpis oddali za 4 leta.
Nedefiniran JV-A52 – Lokalna hrana ima višjo ceno, razen morda v Nekoristnost nižjih cena v
poletnem času zaradi nižjega
delež (0 %) poletnem času, kar pa bistveno ne koristi, ker imamo v
tem času le 1/3 ali 1/4 celotnega števila vpisanih otrok. števila vpisanih otrok
Težave pa imamo tudi s preseganjem skupne vrednosti –
80.000 €, saj smo razpis oddali za 4 leta.

Pomanjkanje ponudnikov
LPPH
Pomanjkanje pridelovalcev, ki
promovirajo svojo hrano
Višje cene

Nekoristnost cen v poletnem
času

Nedefiniran JV-A52 – Lokalna hrana ima višjo ceno, razen morda v
delež (0 %) poletnem času, kar pa bistveno ne koristi, ker imamo v
tem času le 1/3 ali 1/4 celotnega števila vpisanih otrok.
Težave pa imamo tudi s preseganjem skupne vrednosti –
80.000 €, saj smo razpis oddali za 4 leta.
Nedefiniran JV-A53 – Javni razpisi, ki bremenijo zavod, da ne more
delež (0 %) kupovati hrane po načelu kratkih verig. Drugi problem je
dostava sveže lokalno pridelane hrane, ki je ni v vsakem
letnem času.
Nedefiniran JV-A53 – Javni razpisi, ki bremenijo zavod, da ne more
delež (0 %) kupovati hrane po načelu kratkih verig. Drugi problem je
dostava sveže lokalno pridelane hrane, ki je ni v vsakem
letnem času.
Nedefiniran JV-A53 – Javni razpisi, ki bremenijo zavod, da ne more
delež (0 %) kupovati hrane po načelu kratkih verig. Drugi problem je
dostava sveže lokalno pridelane hrane, ki je ni v vsakem
letnem času.
Nedefiniran JV-A60 – Lansko leto vremenski pogoji. Drugače pa še
delež (0 %) vedno zakonodaja, ki kmete ovira pri oskrbi – manjši
kmetje imajo preveč dela z birokracijo, da bi se jim
splačalo dostavljati v vrtec, je lažje prodajati na lokalni
tržnici.
Nedefiniran JV-A60 – Lansko leto vremenski pogoji. Drugače pa še
delež (0 %) vedno zakonodaja, ki kmete ovira pri oskrbi – manjši
kmetje imajo preveč dela z birokracijo, da bi se jim
splačalo dostavljati v vrtec, je lažje prodajati na lokalni
tržnici.
Nedefiniran JV-A60 – Lansko leto vremenski pogoji. Drugače pa še
delež (0 %) vedno zakonodaja, ki kmete ovira pri oskrbi – manjši
kmetje imajo preveč dela z birokracijo, da bi se jim

Težava s preseganjem skupne
vrednosti 80.000 € javnega
naročila

Preseganje vrednosti 80.000 €
javnega naročila

Javni razpis ovira nakup živil
preko kratkih verig

Javni razpis

Ovira nakup živil preko kratkih Ovira za nakup preko kratkih
verig
verig
Sezonska omejenost sveže
lokalno pridelane hrane

Sezonska razpoložljivost

Vremenski pogoji

Vremenski vpliv

Zakonodaja ovira pridelovalce
z birokracijo

Zakonodaja

Bolj se splača živila prodati na Se bolj splača živila podati na
tržnici kot v vrtec
tržnici

splačalo dostavljati v vrtec, je lažje prodajati na lokalni
tržnici.

Nedefiniran JV-A66 – Javna naročila. Premalo izobraženi kmetje.
delež (0 %) Nezainteresiranost kmetijskih zadrug ...

Javna naročila

Javni razpis

Nedefiniran JV-A66 – Javna naročila. Premalo izobraženi kmetje.
delež (0 %) Nezainteresiranost kmetijskih zadrug ...

Premalo izobraženi
pridelovalci

Premalo izobraženi pridelovalci

Nedefiniran JV-A66 – Javna naročila. Premalo izobraženi kmetje.
delež (0 %) Nezainteresiranost kmetijskih zadrug ...

Nezainteresiranost kmetijskih
zadrug

Nezainteresiranost kmetijskih
zadrug

Nedefiniran JV-A69 – Veljaven javni razpis, zagotavljanje
delež (0 %) dobavljivosti s strani dobaviteljev.

Veljaven javni razpis

Veljavni javni razpis

Nedefiniran JV-A69 – Veljaven javni razpis, zagotavljanje
delež (0 %) dobavljivosti s strani dobaviteljev.

Zagotavljanje dobavljivosti

Zagotavljanje dobavljivosti

Nedefiniran JV-A74 – Omejitve pri javnem razpisu; – Premajhna
delež (0 %) ponudba.– Previsoke cene.

Omejitve pri javnem razpisu

Omejitve javnega razpisa

Nedefiniran JV-A74 – Omejitve pri javnem razpisu. – Premajhna
delež (0 %) ponudba. – Previsoke cene.

Premajhna ponudba

Premajhna ponudba

Nedefiniran JV-A74 – Omejitve pri javnem razpisu. – Premajhna
delež (0 %) ponudba. – Previsoke cene.

Previsoke cene

Višje cene

Nedefiniran ZV-A77 – Predvsem cena je tista, ki nas pri tem najbolj
delež (0 %) ovira. Vsi vemo, da je cenejša hrana, ki je sicer
praviloma manj kvalitetna in pripeljana od daleč, vendar
na koncu koncev mora ustanova pogledati stanje na
računu. Nič ne pomaga, da sem sama zagreta za tovrstno
hrano in jo sicer redno kupujem za domačo uporabo, če
moram ob koncu leta poročati, zakaj smo za hrano
porabili tako visoke vsote.
Nedefiniran ZV-A77 – Predvsem cena je tista, ki nas pri tem najbolj
delež (0 %) ovira. Vsi vemo, da je cenejša hrana, ki je sicer
praviloma manj kvalitetna in pripeljana od daleč, vendar
na koncu koncev mora ustanova pogledati stanje na
računu. Nič ne pomaga, da sem sama zagreta za tovrstno
hrano in jo sicer redno kupujem za domačo uporabo, če
moram ob koncu leta poročati, zakaj smo za hrano
porabili tako visoke vsote.
Nedefiniran JV-A79 – Najti enega dobavitelja, ki bi zalagal vrtec.
delež (0 %)

Cena lokalne hrane višja kot
cena nelokalne hrane

Višje cene

Odsotnost dobaviteljev LPPH

Pomanjkanje ponudnikov
LPPH

Nedefiniran JV-A84 – Slaba ponudba in višje cene.
delež (0 %)

Slaba ponudba

Slaba ponudba

Nedefiniran JV-A84 – Slaba ponudba in višje cene.
delež (0 %)

Višje cene

Višje cene

Cena LPPH hrane pred željo po Želja po vključevanju LPPH ni
vključevanju LPPH
dovolj

Priloga V: Postopki kodiranja – delno strukturirani intervjuji
Pomenske enote

Zgoščena pomenska enota

VJ-ZAH-5 – 1: Ja, (.) zdaj, če bi se samo
osredotočila na zunanje dejavnike, (.) bi najprej
rekla v zvezi z našimi izkušnjami, da je tako, da
nekateri kmetje še niso tako pripravljeni z nami
sodelovati.

Mnenje, da nekateri kmetje še niso Nepripravljenost
pripravljeni sodelovati z vzgojno- sodelovanja
izobraževalnimi zavodi.
kmetov z VIZ

VZ-ZAH-3 – 39: Hmmm, ja. Sigurno je
pripravljenost teh ljudi za sodelovanje tudi z nami
malimi.

Mnenje, da so kmetje pripravljeni
sodelovati tudi z manjšimi VIZ.

Kode

Kategorija

Tema

Sodelovanje

Odnos med
ponudnikom
LPPH in
VIZ

Pripravljenost
sodelovanja z
VIZ

VJ-ZAH-2 – 78: Mi je fajn njihova domačnost, ker
Izkušnja, ki temelji na domačnosti
rečejo, te pokličejo. Lahko prideš sem …oni so še
pridelovalcev in pripravljenost za
pripravljeni kakšne ekskurzije voditi, pokažejo
sodelovanje.
svojo kmetijo, vse ne.

Domačnost
LPPH in
pripravljenost k
sodelovanju

VJ-ZAH-2 – 84: Al pa to še,(…) če bo tako šlo, ..
če bomo meli več ekoloških ponudnikov, ki so se
zdaj koliko sem videla začeli tudi organizirati med
sabo, ne.

Mnenje, da so ekološki ponudniki
začeli sodelovati.

Začetek
sodelovanja
lokalnih
pridelovalcev

VJ-ZAH-2 – 13: Iz naše strani je problem, da
moram jaz enkrat na teden, da niso povezani, ne.

Mnenje, da nepovezanost
ponudnikov LPPH predstavlja
oviro pri vključevanju le-te.

Nepovezanost
pridelovalcev
LPPH kot ovira

VJ-ZAH-2 – 69: Ki poznaš, na primer mi lahko
gremo v mesarijo proizvodnjo danes gledat, kako
hrenovke delajo, ne.

Izkušnja, kjer lahko gredo iz VIZ
pogledat, kako delajo hrenovke.

VJ-ZAH-2 – 70–71: Ammm imamo enega kmeta,
ki nam dobavlja testenine, jajca, med, vse, ker je
ena velika turistična kmetija tudi in imajo pač jajca
Izkušnja, kjer lahko pri kmetu
pa med pa testenine delajo sami. Lahko jih danes
pogledajo proizvodnjo hrane.
pokličem pa grem emmm rečem lahko pridem
pogledat testenine kak ste jih delali, pa si bom
lahko tiste testenine pelala domu, ne.

Možnost
vpogleda v
proizvodnjo

VJ-ZAH-2 – 78: Mi je fajn njihova domačnost, ker
Izkušnja, ki temelji na sodelovanju
rečejo, te pokličejo. Lahko prideš em…oni so še
s pridelovalci pri ogledih
pripravljeni kakšne ekskurzije voditi pokažejo
proizvodnje.
svojo kmetijo, vse ne.
VJ-ZAH-2 – 42–47: Preračunaš pa gre, ne. Kg
ekoloških jabolk je 2,5 €. Eee..Integrirana pridelava
je 50 centov. Tak da velika cena v ceni, ne. Pa v
osnovi sem kmetijski tehnik, pa vem kako je to. Pa
koliko je dela pa vse to, vse. Ampak mi je bilo to
bolj tehtno ali je bolj smotrno voziti jabolka iz
Primorske sem ne, v naš kraj. Ali vzamemo od
soseda, ki vidimo ali šprica ali ne šprica …ne… ga
mamo pod nad… pa vidimo, da ni tak slabo, ne.

Izkušnja pri odločanju glede
vključevanja LPPH, ki jo je
pridelal sosed, za katerega se ve,
kako prideluje hrano ali hrano, ki
je pridelana v oddaljenih krajih.

Poznavanje
domačih
pridelovalcev
LPPH

Zaupanje v
domače
pridelovalce

VJ-ZAH-2 – 5: To pa nas tudi vleče, da te domače
ljudi poznamo pa nam ne bodo kake slabe robe
prodajali, ne.

Izkušnja z domačimi poznanimi
ljudmi, ki v VIZ ne prodajo slabe
robe.

VJ-ZAH-2 – 6: Eeee eno zaupanje, večja zaupanje
Mnenje, da je zaupanje večje do
je sigurno do domače proizvodnje, domače lokalne
domačih lokalnih pridelovalcev.
kot pa da pride roba od ne vem kje, ne.

Zaupanje v
domače
pridelovalce v
VJ-ZAH-2 – 68: Pa tak kak sam rekla. Sigurno je
Mnenje, da je na prvem mestu
na prvem mestu zaupanje v domačem … v ljudi, ki zaupanje v domače ljudi in njihovo LPPH
jih poznaš, ki veš, kaj delajo.
proizvodnjo.
VJ-ZAH-2 – 7–9: Na primer imamo tudi mesarja
prav iz občine ene. Emmm se še nam ni zgodilo v
teh letih, da bi kako slabo meso dobili. Povedano s
stavkom je bilo »tudi tvoj otrok se prehranjuje v
našem vrtcu« tak da veš, tudi on bo to jedel, tudi
vaši otroci.

Izkušnja z mesarjem, ki dobavlja
dobro kvaliteto mesa zato, ker se
tudi njegov otrok prehranjuje v
vrtcu.

VJ-VZH-3 – 10–11: Medtem ko nam kosila kuhajo
v eni tu naši gostilni, s katero smo lahko napisali
pogodbo, da bodo tudi oni nabavljali vsaj
Izkušnja, kjer kosila pripravlja
integrirano hrano pa da bodo poskušali tudi te naše gostilna na podlagi pogodbe, kjer
proizvajalce vključiti. Emmm to so nam pač
je tudi cena višja.
pogodbeno zagotovili. Čisto tak. Je pa seveda tudi
cena višja.

Dobavitelj
LPPH je tudi
prejemnik
storitev VIZ

Interes
pridelovalca
LPPH

Višja cena
obrokov pri
pogodbenem
Cena LPPH
dobavitelju
zaradi vključene
LPPH

Cena

VJ-ZAH-2 – 86–88: Tak da bo poleg domačih še
več ekoloških živil na jedilniku, ne. Je pa res, da bo
tu (…) po mojem je tu samo največja ovira, če bo
dovolj velika ponudba, je cena. Cena, ne. Da bomo
lahko z normalno ceno prišli skozi pa da bomo vsi
zadovoljni.

Cena LPPH je poleg zadostne
Cena LPPH kot
ponudbe eden izmed temeljnih ovir
ovira pri
pri vključevanju v ponudbo
vključevanju
vzgojno-izobraževalnega zavoda.

VJ-VZH-1 – 12: Sigurno. (.) Lokalna hrana je
dejansko dražja od nelokalne. Še posebej če tukaj
gledamo sadje in zelenjavo (.), ki se nabavi
aammm (…) preko izločitvenih sklopov. Je to
sigurno dražje kot preko javnega naročila.

Mnenje, da je LPPH dobavljena
preko izločenih sklopov dražja kot
preko javnega naročila.

Višja cena
LPPH preko
izločenih
sklopov

VZ-ZAH-3 – 26: Je pa tudi res, ne vem…eee…iz
V primerjavi s hrano, ki ni
česa izhaja, da naše…mmm…tukaj lokalno
lokalnega izvora ima LPPH
pridelani včasih enostavno ne vem v čem je štos, da
previsoko ceno.
je res previsoka cena. Kaj jaz vem recimo za piro.

Višja cena
LPPH

VJ-ZAH-2 – 42–47: Preračunaš pa gre, ne. Kg
ekoloških jabolk je 2,5 €. Eee .. Integrirana
pridelava je 50 centov. Tak da velika cena v ceni,
ne. Pa v osnovi sem kmetijski tehnik, pa vem kako
je to. Pa koliko je dela pa vse to, vse. Ampak mi je
bilo to bolj tehtno ali je bolj smotrno voziti jabolka
iz Primorske sem ne, v naš kraj. Ali vzamemo od
soseda, ki vidimo ali šprica ali ne šprica…ne…ga
mamo pod nad…pa vidimo, da ni tak slabo, ne.

Cena kot
dejavnik pri
odločanju glede
vključevanja
LPPH na račun
kakovosti

Izkušnja pri odločanju glede
vključevanja LPPH, ki temelji na
tehtanju med ceno ekološko
pridelano hrano, ki je dražja, in
integrirano pridelano hrano, ki je
cenejša.

VZ-ZAH-3 – 41: Ko si pa mali pa nimaš dosti
Mnenje, da majhnost VIZ vpliva
manevrskega prostora. Nekak recimo razmerje med
na manevrski prostor pogajanja
kvaliteto in ceno in dostopnostjo, če se lahko tako
glede cene.
izrazim.

Velikost zavoda
ima vpliv na
ceno

VJ-ZAH-2: 56–59: Oziroma bolj enostavna
dobava, če pokličemo in naročimo vso zelenjavo
skupaj. Pa tudi cena tu tudi svoje odtehta, ne. Če so
domači proizvajalci včasih tudi precenijo
Sprejet cenik prehrane v vrtcu ima
pravzaprav eee svojo eee robo, tak moram reči. Na vpliv na vključevanje LPPH.
žalost pa tak kak,…eee je cenik sprejet v vrtcu, ne.
Jaz lahko porabim 1,5 € na otroka, ne. Tak ka vse
se more glihat …ne.

Sprejeta cena
prehrane

VJ-VZH-1–7: Sigurno pa se o tem določi na
podlagi drugih dejavnikov, ammm (.), ki na to
vplivajo, na podlagi denarja, na podlagi pač ammm
Mnenje, da je denar pomemben
(…), kot sem rekla razložljivosti oseb, če so če niso
dejavnik pri vključevanju LPPH.
za mmm aaa, da imajo dovolj kadra za raziskave za
vse te stvari, da postopek izpeljat. (.) Prva stvar
mora biti pač interes, da vrtec to ima, ne.

Denar kot eden
izmed
pomembnih
dejavnikov

VJ-VZH-1–11: Ja, ko se vrtec že enkrat odloči, da
bo to imel in pač ta (…) ammm mora pogledati,
kako je z denarnimi sredstvi.

Preverba
finančne
zmožnost VIZ

Mnenje, da je pri odločitvi vrtca
potrebno preveriti finančna
sredstva.

Cena
prehrane VIZ

Finančna
sredstva VIZ

Majhna količina
Mnenje, da je največji problem
VZ-ZAH-3 – 40: To je največji problem, ker vemo
naročila vpliva
pogajalsko izhodišče (cena, rok
tam, ko je veliko naročilo, se lahko pogodiš in za
na pogajalsko
dobave) pri majhni količini nabave
rok dobave in za ceno in za vse.
izhodišče glede Pogajalsko
LPPH.
roka dobave
izhodišče
VIZ
VZ-ZAH-3 – 41: Ko si pa mali pa nimaš dosti
Problem
manevrskega prostora. Nekako recimo razmerje
med kvaliteto in ceno in dostopnostjo, če se lahko
tako izrazim.

Mnenje, da pri majhnem VIZ ni
manevrskega prostora za ceno.

majhnosti pri
pogajanju za
ceno

VJ-ZAH-5 – 3: Drugače pa bom rekla, tisti, ki so
zelo zainteresirani, so pripravljeni tudi širiti njihov Mnenje, da so zelo zainteresirani
nabor oziroma pridelkov. Mmmmm bom rekla, tudi pridelovalci pripravljeni širiti
problem se prre…se pokaže pri nas, ker imamo več ponudbo pridelkov.
mest za naročanje ne.

Zainteresiranost
lokalnih
pridelovalcev v
smislu širitve
ponudbe

VZ-ZAH-3 – 37: To pač,... tega ne moreš lokalno,
ker pač to na našem področju ni, verjamemo pa, da
Mnenje, da določenih izdelkov na
je dobro za nas in zdravo in zato tudi uporabljamo,
našem področju ni.
zato pa tudi greš in vzameš, kje je bio, kje je
certifikat pa kje je najnižja cena. Čisto tak!

Trend
Odsotnost
ponudbe
ponudbe v
LPPH na
lokalnem okolju
trgu

VJ-ZAH-2 – 11–12: Oziroma največja ovira pri
njih je, da so pridelovalci na primer zelenjave ne,
eden, precej specializirani, ne. Jaz bom imel samo
krompir, ostali kmet bo imel samo solato, ostali
drugo zelenjavo, ne.

Problem
specializirane
ponudbe LPPH

Mnenje, da je največja ovira za
vrtce specializiranost
predelovalcev.

Ponudba
LPPH

VJ-ZAH-2 – 30–31: Eee, torej ni dosti ekoloških
ponudnikov, ne. Ni jih, ne. Enostavno jih ni.

Mnenje, da ni dovolj ekoloških
ponudnikov.

Pomanjkanje
ekoloških
ponudnikov

VJ-ZAH-2 – 10: Eeee. Saj, ne je pa res da za
prilagajanje naših potreb pa je tak, eee…eee…
mislim, da je premalo okrog ponudnikov.

Mnenje, da je na voljo premalo
okoliške lokalno pridelane hrane.

Pomanjkanje
okoliških
ponudnikov

VJ-VZH-1 – 14: In razpoložljivost hrane iz okolja,
ki pa je seveda odvisna od vremena, kakšna je
Mnenje, da vremenski pogoji
letina, od naravnih pojavov, če pride do kakšnih ne
vplivajo na razpoložljivost LPPH.
vem neurij, toče kaj takega potem je tega manj
predvsem sadja in zelenjave, ne.

Pomanjkanje
pridelovalcev
LPPH

Vpliv naravnih
pogojev na
razpoložljivost
LPPH

VJ-VZH-1 – 11–18: Ja, ko se vrtec že enkrat
odloči, da bo to imel in pač ta (…) ammm mora
pogledati, kako je z denarnimi sredstvi ///...// In od
značilnosti pokrajine. Nekatere pokrajine v
Sloveniji imajo recimo zelo različne ammm zelo
različna živila, pridelke, drugi malo manj. Čeprav
se kot lokalno omenja cela Slovenija, ne.

Mnenje, da na vključevanje LPPH
vplivajo tudi pokrajinske
značilnosti.

VJ-VZH-1 – 4: Tako da, hhh mogoče je vse od
tega, kakšen je interes vrtca pa tudi razpoložljivost
kadra za raziskavo. (.) Ker konec koncev moraš
področje malo raziskati, če želiš kupiti lokalno
hrano, ne.

Interes vrtca za
Mnenja, da je interes vrtca
vključevanje
pomemben pri vključevanju LPPH.
LPPH

Vpliv
pokrajinskih
značilnosti na
vključevanje
LPPH

Okoljskopokrajinske
značilnosti

VzgojnoUsmerjenost
izobraževalni
VIZ
zavod

VJ-VZH-1 – 7: Sigurno pa se o tem določi na
podlagi drugih dejavnikov, ammm (.), ki na to
vplivajo, na podlagi denarja, na podlagi pač ammm
Mnenje, da je interes prva stvar, ki
(…), kot sem rekla razložljivosti oseb, če so, če
je potrebna za vključevanje LPPH.
niso za mmm aaa, da imajo dovolj kadra za
raziskave za vse te stvari, da postopek izpeljati. (.)
Prvo stvar mora biti pač interes, da vrtec to ima, ne.
VJ-VZH-1 – 4: Tako da, hhh mogoče je vse od
tega, kakšen je interes vrtca pa tudi razpoložljivost
kadra za raziskavo. (.) Ker konec koncev moraš
področje malo raziskati, če želiš kupiti lokalno
hrano, ne.

Mnenje, da je vključevanje LPPH
odvisno od interesa vrtca.

Samo želja s strani vodstva
VJ-ZAH-5 – 33: Ja, želeli bi sporočiti samo to, da
vzgojno-izobraževalnega zavoda,
ni dovolj samo želja s strani vodstva, organizatorja
vodje organizatorja prehrane po
prehrane v zavodu.
vključevanju LPPH ni dovolj.

Želja zavoda ni
zadostni pogoj
za vključevanje
LPPH

VZ-VZH-3 – 5–7: Mi smo recimo, kar se hrane
tiče, pogledali kakšne kontakte imajo starši v
domačem okolju z…,ker smo pač vegetarijanski
Waldorfska pedagoška usmerjenost
vrtec, ammm delujemo po načelih, sicer smo
klasični vrtec ampak v naši nadstandardni ponudbi vrtca vpliva na vključevanje LPPH.
zagovarjamo oziroma izvajamo elemente
waldorfske pedagogike. //…// Eeee in tu je seveda
tudi dosti večji poudarek na zdravi prehrani, lokalni

Vpliv
pedagoškega
pristopa vrtca na
vključevanje
LPPH

pridelani, biološko ali pa vsaj integrirano pridelani,
ne.

VZ-ZAH-3 – 12: Ampak glede na to, da
Želja vzgojno-izobraževalnega
Strmenje h
zagovarjamo neko kvaliteto pa da bi radi, da mmm
zavoda po zagotavljanju kakovosti kakovosti in
to samooskrbo okoliško ..mmm..nam je
in samooskrbe.
samooskrbi
pomembno, zato smo pol te ljudi poiskali.
VZ-VZH-1 – 2: (…) Jaz mislim, da je to predvsem
Pogled vrtca v kakšni količini želi
pogled vrtca. Mogoče v kakšni količini želi
vključiti LPPH in da se temu tudi
vključiti lokalno hrano in ammm kadar je mogoče
posveti.
kaj manj na razpolago, da se temu tudi posveti, ne.

Pogled in
posvetitev vrtca
k vključevanju
LPPH

VZ-ZAH-3 – 17: Emmm to mogoče, ne. Je pa zelo
dober dejavnik ta, da seveda po izkušnjah, ki jih
imamo do sedaj, da je ta lokalno pridelana hrana
res bolj bogatega okusa, manj odpadkov
predstavlja sploh kakšna zelenjava, dosti bolj
zdravo deluje, emm bolj frišnega okusa je.

Stališče o
kakovostnih
parametrih
LPPH

Izkušnja VIZ glede LPPH je, da je
LPPH boljšega okusa, je manj
odpadkov, deluje bolj zdravo, je
bolj sveža.

VJ-ZAH-2 – 42–47: Preračunaš pa gre, ne. Kg
ekoloških jabolk je 2,5 €. Eee. Integrirana pridelava
je 50 centov. Tak da velika cena v ceni, ne. Pa v
osnovi sem kmetijski tehnik, pa vem, kako je to. Pa
koliko je dela pa vse to, vse. Ampak mi je bilo to
bolj tehtno ali je bolj smotrno voziti jabolka iz
Primorske sem ne, v naš kraj. Ali vzamemo od
soseda, ki vidimo ali šprica ali ne šprica…ne…ga
mamo pod nad…pa vidimo, da ni tak slabo, ne.

Izkušnja pri odločanju glede izbora
LPPH med ekološko hrano, ki je
Stališče do
pridelana v oddaljenih slovenskih
kratkih verig
krajih in integrirano pridelano
hrano iz okoliških krajev.

VJ-ZAH-5 – 8–9: In pa seveda zadostno število
Zadostno število zaposlenih, ki bi
zaposlenih ljudi v zavodu, ki bi se s tem pač
opravili dodatno delo za
ukvarjali, ne. Vsekakor dodatno delo to predstavlja. vključevanje LPPH.

Zadostno število
zaposlenih za
dodatno delo

VJ-VZH-1 – 07: Sigurno pa se o tem določi na
podlagi drugih dejavnikov, ammm (.), ki na to
vplivajo, na podlagi denarja, na podlagi pač ammm
(…), kot sem rekla razložljivosti oseb, če so če niso
za mmm aaa, da imajo dovolj kadra za raziskave za
vse te stvari da postopek izpeljati. (.) Prvo stvar
mora biti pač interes, da vrtec to ima, ne.

Razpoložljiv kader, ki izpelje
postopek vključevanja LPPH, je
pomemben dejavnik poleg
finančnih sredstev in interesa po
vključevanju LPPH.

Razpoložljivost
kadra za izpelje
postopek

VJ-VZH-1 – 4: Tako da, hhh mogoče je vse od
tega, kakšen je interes vrtca pa tudi razpoložljivost
kadra za raziskavo. (.) Ker konec koncev moraš
področje malo raziskati, če želiš kupiti lokalno
hrano, ne.

Mnenje, da je za vključevanje
LPPH pomembna razpoložljivost
kadra za raziskavo.

Razpoložljivost
kadra za
raziskavo

Odločanje
VIZ

VJ-ZAH-5 – 4–7: Zdaj takšni vrtci, kjer imamo več
centralnih kuhinj, je vsekakor problem logistika.
To je potem tudi na nek način notranji dejavnik, je
Mnenje, da je pri več centralnih
pa tudi zunanji, ne. Ker to bi morda lahko bila
kuhinjah problem logistika.
kakšna ustanova, ki bi to reševala v okviru
posameznega zavoda. Zdaj je to nekako tisti najbolj
negativni dejavnik.

Logistika

VJ-ZAH-2 – 42–47: Preračunaš pa gre, ne. Kg
ekoloških jabolk je 2,5 €. Eee. Integrirana pridelava
je 50 centov. Tak da velika cena v ceni, ne. Pa v
osnovi sem kmetijski tehnik, pa vem, kako je to. Pa
koliko je dela pa vse to, vse. Ampak mi je bilo to
bolj tehtno ali je bolj smotrno voziti jabolka iz
Primorske sem ne, v naš kraj. Ali vzamemo od
soseda, ki vidimo ali šprica ali ne šprica…ne…ga
mamo pod nad…pa vidimo, da ni tak slabo, ne.

Izkušnja pri določanju glede izbora
vključevanja LPPH med ekološko
pridelano in integrirano pridelano Vpliva na izbor
hrano na podlagi dejavnikov, kot
živil
so cena, oddaljenost, poznavanje
pridelovalca.

VJ-VZH-1 – 4: Tako da, hhh mogoče je vse od
tega, kakšen je interes vrtca pa tudi razpoložljivost
kadra za raziskavo. (.) Ker konec koncev moraš
področje malo raziskati, če želiš kupiti lokalno
hrano, ne.

Mnenje, da če želiš vključiti LPPH, Potrebna
Raziskava
je potrebno področje raziskati.
raziskava tržišča

VJ-VZH-3 – 5: Mi smo recimo, kar se hrane tiče,
pogledali, kakšne kontakte imajo starši v domačem
Izkušnja, pri kateri VIZ kontakte o
okolju z…ker smo pač vegetarijanski vrtec, ammm
ponudnikih hrane dobijo preko
delujemo po načelih sicer smo klasični vrtec ampak
staršev.
v naši nadstandardni ponudbi zagovarjamo oziroma
izvajamo elemente waldorfske pedagogike.

Iskanje virov
kontaktov
ponudnikov
LPPH

VJ-VZH-3 – vpr – 1: Kateri dejavniki vplivajo na
vključenje LPPH in izhajajo iz vrtca – tako rekoč,
kateri so interni dejavniki vpliva na vključevanje
LPPH? Ammm hmmm, v osnovi je to, da smo
osvobojeni teh javnih naročil.

Vrtec nabavlja LPPH v osnovi
zato, ker živil ne nabavljajo preko
javnih naročil.

Nabavo LPPH
se vrši zaradi
odsotnosti
javnih naročil

Odsotnost
javnih
naročil

VJ-ZAH-5 – 16: Tudi tukaj se morda poraja
vprašanje. Ammm…zdaj..mmm…bi bilo treba
razmisliti, kaj bi bilo tisto, kaj bi se moglo
zahtevati od lokalnih pridelovalcih, da res
zagotavljajo to neoporečnost.

Vprašanje glede zahtev za
zagotavljanje mikrobiološke
neoporečnosti.

Dilema
zagotavljanja
mikrobiološke
neoporečnost
živil

Zdravstvena
ustreznost
živil

VZ- ZAH-3 – 28: Druga rešitev bi pa bila, ammm
da se, bom rekla, nekje v lokalni skupnosti se
organizira ena kot zadruga ali ena pač, bom rekla,
tako podjetje, ali na nek način neko pač, nekdo, ki
bi se ukvarjal s tem, ki bi tudi sprejemal naročila in
ki bi tudi...naj bi bil pa zaposlen v zavodu. Ki bi bil
zaposlen s strani občine ali kakor koli.

Predlagana rešitev za vključevanje
LPPH je, da se na nivoju lokalne
skupnosti ustanovi logističnodistribucijske zadruge, ki bi
prevzele dobavo LPPH.

Vzpostavitev
logističnodistribucijskega
sistema

Logistika

Rešitve

Predlagana rešitev za vključevanje
VZ-ZAH-3 – 27: Da bi vzpostavili lastno logistiko.
LPPH je vzpostavitev lastne
Lastna logistika
To je ena izmed možnih rešitev.
logistike.
VZ-ZAH-2 – 16: Eeee neki zbirni center bi se
Predlagana rešitev za vključevanje Vzpostavitev
mogel, da bi jaz samo enega človeka oziroma ko bi
LPPH je, da se naročilo naredi
naročanja preko
jim to organiziral poklicala, mi pa rabimo to pa to,
preko enega kontakta.
enega kontakta
ne pa da jih pet kličem, ne.
VZ-ZAH-3 - 47–48: Ne vem. Fajn je, če je vse na
enem mestu, ker smo pač navajeni na
Predlagana rešitev, da je vse na
ta…mmm…bom rekla…eeemm razvajeni…aaa.. s
enem mestu.
tem sistemom vse na enem mestu, ne. Da ne na
rabiš hoditi okrog po vse tiste stvari.

Naročanje
Vzpostavitev
sistema vse na
enem mestu

Priloga VI: Kvantitativna analiza: – T-TEST
Pomembnost vključevanja LPPH v VIZ
Vprašanje
Kako pomembno ali nepomembno se vam zdi
vključevanje LPPH v VIZ?

Skupini spremenljivk
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen

N
38
36

x̄
4,58
4,42

σ
,500
,806

t
1,046

p
,299

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Kako pomembno ali nepomembno se vam zdi
vključevanje LPPH v VIZ?

Skupini spremenljivk
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli

N
52
24

x̄
4,42
4,67

σ
,723
,482

t
-1,500

p
,138

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Kako pomembno ali nepomembno se vam zdi
vključevanje LPPH v VIZ?

Skupini spremenljivk
Javni VIZ
Zasebni VIZ

N
61
13

x̄
4,52
4,31

σ
,698
,480

t
1,065

p
,290

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Kako pomembno ali nepomembno se vam zdi
vključevanje LPPH v VIZ?

Skupini spremenljivk
20 % in manj
več kot 20 %

N
40
19

x̄
4,58
4,58

σ
,501
,607

t
-,026

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

p
,979

Varnost LPPH
Vprašanje
LPPH je varna iz mikrobiološkega vidika.

Skupini spremenljivk
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
LPPH je bolj občutljiva zaradi krajšega roka
Velikost VIZ – Veliki
uporabnosti.
Velikost VIZ – Majhen
LPPH je iz kemijskega vidika varna.
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
LPPH ne vsebuje manj škodljivih mikroorganizmov. Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
LPPH je varna iz fizikalnega vidika (primer: manjša Velikost VIZ – Veliki
verjetnost pojava kovinskih, lesenih in drugih
Velikost VIZ – Majhen
nenamerno prisotnih delcev).

N
35
34
35
33
35
34
35
34
35
33

x̄
3,77
3,35
3,43
2,79
3,74
3,44
3,23
2,88
3,69
3,00

σ
,731
,917
1,119
,992
,886
,705
,770
,769
,676
,791

t
2,099

p
,040

2,492

,015

1,563

,123

1,868

,066

3,851

,000

Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen

35
33

2,69
2,82

,796
,950

-,624

,535

LPPH ne vsebuje manj pesticidov.

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
LPPH je varna iz mikrobiološkega vidika.
LPPH je bolj občutljiva zaradi krajšega roka
uporabnosti.
LPPH je iz kemijskega vidika varna.
LPPH ne vsebuje manj škodljivih mikroorganizmov.
LPPH je varna iz fizikalnega vidika (primer: manjša
verjetnost pojava kovinskih, lesenih in drugih
nenamerno prisotnih delcev).
LPPH ne vsebuje manj pesticidov.

Skupini spremenljivk
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli

N
48
22
47
22
48
22
48
22
47
22

x̄
3,48
3,82
3,04
3,32
3,44
3,95
3,06
3,09
3,21
3,64

σ
,875
,795
1,062
1,171
,769
,785
,810
,750
,806
,727

t
-1,547

p
,126

-,972

,334

-2,594

,012

-,139

,890

-2,097

,040

Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli

47
22

2,81
2,64

,900
,790

,769

,445

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
LPPH je varna iz mikrobiološkega vidika.
LPPH je bolj občutljiva zaradi krajšega roka
uporabnosti.
LPPH je iz kemijskega vidika varna.
LPPH ne vsebuje manj škodljivih mikroorganizmov.
LPPH je varna iz fizikalnega vidika (primer: manjša
verjetnost pojava kovinskih, lesenih in drugih
nenamerno prisotnih delcev).
LPPH ne vsebuje manj pesticidov.

Skupini spremenljivk
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ

N
56
12
55
12
56
12
56
12
55
12

x̄
3,52
3,75
3,04
3,50
3,61
3,42
2,98
3,42
3,24
3,67

σ
,874
,754
1,154
,798
,731
1,084
,774
,793
,793
,651

t
-,854

p
,396

-1,321

,191

,581

,571

-1,757

,084

-1,753

,084

Javni VIZ
Zasebni VIZ

55
12

2,76
2,75

,860
,754

,051

,960

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
LPPH je varna iz mikrobiološkega vidika.
LPPH je bolj občutljiva zaradi krajšega roka
uporabnosti.
LPPH je iz kemijskega vidika varna.
LPPH ne vsebuje manj škodljivih mikroorganizmov.
LPPH je varna iz fizikalnega vidika (primer: manjša
verjetnost pojava kovinskih, lesenih in drugih
nenamerno prisotnih delcev).
LPPH ne vsebuje manj pesticidov.

Skupini spremenljivk
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %

N
40
19
40
18
40
19
40
19
39
19

x̄
3,50
3,68
3,13
3,00
3,65
3,53
3,05
3,05
3,36
3,42

σ
,877
,885
1,137
,970
,802
,841
,783
,911
,743
,961

t
-,752

p
,455

,405

,687

,545

,588

-,011

,991

-,271

,788

20 % in manj
več kot 20 %

40
18

2,65
3,00

,834
,767

-1,515

,135

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Kakovost LPPH
Vprašanje
LPPH ne zgleda bolj naravna.
LPPH vsebuje več mineralov in vitaminov.
LPPH ni bolj sveža.
LPPH je zavržkov zaradi kvara manj.

Skupini spremenljivk
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen

N
35
34
35
34
35
34
35
33

x̄
2,60
2,29
4,06
4,21
2,06
1,94
3,09
3,39

σ
,914
1,088
,684
,770
1,027
,952
,919
,933

t
1,266

p
,210

-,849

,399

,486

,628

-1,371

,175

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
LPPH ne zgleda bolj naravna.
LPPH vsebuje več mineralov in vitaminov.
LPPH ni bolj sveža.
LPPH je zavržkov zaradi kvara manj.

Skupini spremenljivk
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli

N
48
22
48
22
48
22
47
22

x̄
2,44
2,45
4,19
4,05
1,92
2,14
3,23
3,18

σ
1,050
,912
,734
,722
,964
1,037
,890
1,053

t
-,066

p
,948

,755

,453

-,864

,390

,214

,831

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
LPPH ne zgleda bolj naravna.
LPPH vsebuje več mineralov in vitaminov.
LPPH ni bolj sveža.
LPPH je zavržkov zaradi kvara manj.

Skupini spremenljivk
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ

N
56
12
56
12
56
12
55
12

x̄
2,43
2,58
4,20
3,92
2,07
1,67
3,25
2,83

σ
1,042
,900
,773
,515
1,059
,492
,966
,577

t
-,477

p
,635

1,195

,236

1,288

,202

1,449

,152

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
LPPH ne zgleda bolj naravna.
LPPH vsebuje več mineralov in vitaminov.
LPPH ni bolj sveža.
LPPH je zavržkov zaradi kvara manj.

Skupini spremenljivk
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %

N
40
19
40
19
40
19
40
19

x̄
2,43
2,47
4,10
4,26
1,95
2,05
3,18
3,21

σ
1,035
1,020
,778
,653
,904
1,079
,984
,855

t
-,170

p
,866

-,790

,433

-,383

,703

-,135

,893

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Poreklo LPPH
Vprašanje
LPPH ima slovensko poreklo, zato ji bolj zaupam.
Kljub temu, da so LPPH pridelali/predelali slovenski
pridelovalci/predelovalci, ji ne zaupam.
LPPH so pridelali/predelali lokalni
pridelovalci/predelovalci, ki jih poznam in se o
njihovem delu lahko prepričam.

Skupini spremenljivk
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen

N
34
33
34
33
34
33

x̄
4,00
4,15
2,09
2,03
3,88
3,79

σ
,888
,619
,712
,585
,977
,740

t
-,808

p
,422

,364

,717

,445

,658

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
LPPH ima slovensko poreklo, zato ji bolj zaupam.
Kljub temu, da so LPPH pridelali/predelali slovenski
pridelovalci/predelovalci, ji ne zaupam.
LPPH so pridelali/predelali lokalni
pridelovalci/predelovalci, ki jih poznam in se o
njihovem delu lahko prepričam.

Skupini spremenljivk
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli

N
47
21
47
21
47
21

x̄
4,09
4,10
2,09
2,14
3,87
3,81

σ
,775
,768
,775
,655
,797
1,030

t
-,050

p
,960

-,297

,767

,274

,785

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
LPPH ima slovensko poreklo, zato ji bolj zaupam.

Skupini spremenljivk
Javni VIZ
Zasebni VIZ

N
55
12

x̄
4,15
3,83

σ
,678
1,115

t
,933

p
,368

Kljub temu, da so LPPH pridelali/predelali slovenski
pridelovalci/predelovalci, ji ne zaupam.
LPPH so pridelali/predelali lokalni
pridelovalci/predelovalci, ki jih poznam in se o
njihovem delu lahko prepričam.

Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ

55
12
55
12

2,02
2,50
3,82
3,92

,652
1,000
,863
,900

-1,597

,134

-,356

,723

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
LPPH ima slovensko poreklo, zato ji bolj zaupam.
Kljub temu, da so LPPH pridelali/predelali slovenski
pridelovalci/predelovalci, ji ne zaupam.
LPPH so pridelali/predelali lokalni
pridelovalci/predelovalci, ki jih poznam in se o
njihovem delu lahko prepričam.

Skupini spremenljivk
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %

N
39
19
39
19
39
19

x̄
3,97
4,16
2,05
2,21
3,85
3,79

σ
,778
,834
,686
,535
,812
1,032

t
-,824

p
,413

-,887

,379

,228

,821

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Ekonomski vpliv LPPH
Vprašanje
Z nakupom LPPH ne podpiramo domače ekonomije.
Z nakupom LPPH pridelovalci/predelovalce ne
prejmejo pošteno plačilo za pridelek/proizvod.
Z nakupom LPPH podpiramo in vzpostavljamo sistem
trajnostne oskrbe s hrano.

Skupini spremenljivk
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen

N
35
33
35
33
35
33

x̄
1,77
1,82
3,00
3,27
4,17
4,21

σ
,877
,683
,939
,911
,707
,696

t
-,244

p
,808

-1,214

,229

-,239

,812

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
Z nakupom LPPH ne podpiramo domače ekonomije.
Z nakupom LPPH pridelovalci/predelovalce ne
prejmejo pošteno plačilo za pridelek/proizvod.
Z nakupom LPPH podpiramo in vzpostavljamo sistem
trajnostne oskrbe s hrano.

Skupini spremenljivk
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli

N
47
22
47
22
47
22

x̄
1,87
1,73
3,19
2,91
4,19
4,23

σ
,769
,935
1,035
,750
,741
,612

t
,681

p
,498

1,284

,205

-,197

,844

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
Z nakupom LPPH ne podpiramo domače ekonomije.
Z nakupom LPPH pridelovalci/predelovalce ne
prejmejo pošteno plačilo za pridelek/proizvod.
Z nakupom LPPH podpiramo in vzpostavljamo sistem
trajnostne oskrbe s hrano.

Skupini spremenljivk
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ

N
55
12
55
12
55
12

x̄
1,82
1,92
3,18
2,83
4,22
4,08

σ
,841
,793
,925
1,115
,658
,900

t
-,371
-,386
1,140
1,010
,600
,491

p
,712
,705
,259
,329
,550
,631

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
Z nakupom LPPH ne podpiramo domače ekonomije.
Z nakupom LPPH pridelovalci/predelovalce ne
prejmejo pošteno plačilo za pridelek/proizvod.
Z nakupom LPPH podpiramo in vzpostavljamo sistem
trajnostne oskrbe s hrano.

Skupini spremenljivk
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %

N
40
19
40
19
40
19

x̄
1,85
1,68
3,15
3,21
4,20
4,00

σ
,802
,671
,975
,787
,564
,943

t
,780

p
,439

-,236

,814

1,017

,313

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Izobraževalni vpliv LPPH
Vprašanje
Z vključevanjem LPPH otrokom sporočamo, od kod
izvira hrana.
Z vključevanjem LPPH ne vplivamo na izoblikovanje
pozitivnega odnosa do pridelave/predelave hrane.
Z vključevanjem LPPH pripomoremo, da se otroci
odločajo za poklice, povezane s pridelavo/predelavo
hrane.

Skupini spremenljivk
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen

N
35
33
35
32
34
32

x̄
4,31
4,15
2,00
2,28
3,32
3,38

σ
,530
,619
1,029
,958
,843
,751

t
1,168

p
,247

-1,155

,252

-,261

,795

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
Z vključevanjem LPPH otrokom sporočamo, od kod
izvira hrana.
Z vključevanjem LPPH ne vplivamo na izoblikovanje
pozitivnega odnosa do pridelave/predelave hrane.
Z vključevanjem LPPH pripomoremo, da se otroci
odločajo za poklice, povezane s pridelavo/predelavo
hrane.

Skupini spremenljivk
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli

N
47
22
46
22
45
22

x̄
4,21
4,27
2,28
1,95
3,40
3,27

σ
,587
,550
1,026
1,090
,720
,935

t
-,403

p
,688

1,209

,231

,615

,541

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
Z vključevanjem LPPH otrokom sporočamo, od kod
izvira hrana.
Z vključevanjem LPPH ne vplivamo na izoblikovanje
pozitivnega odnosa do pridelave/predelave hrane.
Z vključevanjem LPPH pripomoremo, da se otroci
odločajo za poklice, povezane s pridelavo/predelavo
hrane.

Skupini spremenljivk
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ

N
55
12
54
12
54
11

x̄
4,24
4,17
2,11
2,42
3,35
3,36

σ
,607
,389
,984
1,240
,828
,674

t
,380

p
,706

-,927

,357

-,044

,965

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
Z vključevanjem LPPH otrokom sporočamo, od kod
izvira hrana.
Z vključevanjem LPPH ne vplivamo na izoblikovanje
pozitivnega odnosa do pridelave/predelave hrane.
Z vključevanjem LPPH pripomoremo, da se otroci
odločajo za poklice, povezane s pridelavo/predelavo
hrane.

Skupini spremenljivk
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %

N
40
19
39
19
38
19

x̄
4,15
4,26
2,21
2,21
3,29
3,37

σ
,622
,452
,978
1,182
,732
,955

t
-,707

p
,482

-,018

,985

-,346

,731

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Okoljski vpliv LPPH
Vprašanje
Z vključevanjem LPPH ne varujemo in ne ohranjamo
čistega okolja.
Z vključevanjem LPPH se ne spodbuja razvijanje in
ohranjanje slovenskega podeželja.
Z vključevanjem LPPH se spodbuja ohranjanje
biodiverzitete in kulturne dediščine na področju
pridelave in predelave živil.
Z vključevanjem LPPH zmanjšamo količino odpadne
embalaže.

Skupini spremenljivk
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen

N
34
33
35
33
34
33

x̄
1,79
1,88
4,37
4,39
4,21
4,09

σ
,845
,696
,731
,496
,729
,678

t
-,447

p
,656

-,148

,883

,668

,507

Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen

35
33

4,29
3,85

,622
,972

2,223

,030

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
Z vključevanjem LPPH ne varujemo in ne ohranjamo
čistega okolja.
Z vključevanjem LPPH se ne spodbuja razvijanje in
ohranjanje slovenskega podeželja.
Z vključevanjem LPPH se spodbuja ohranjanje
biodiverzitete in kulturne dediščine na področju
pridelave in predelave živil.
Z vključevanjem LPPH zmanjšamo količino odpadne
embalaže.

Skupini spremenljivk
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli

N
46
22
47
22
47
21

x̄
1,93
1,77
4,43
4,32
4,13
4,24

σ
,800
,973
,500
,839
,647
,831

t
,728

p
,469

,556

,583

-,595

,554

Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli

47
22

3,98
4,32

,897
,646

-1,590

,116

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
Z vključevanjem LPPH ne varujemo in ne ohranjamo
čistega okolja.
Z vključevanjem LPPH se ne spodbuja razvijanje in
ohranjanje slovenskega podeželja.
Z vključevanjem LPPH se spodbuja ohranjanje
biodiverzitete in kulturne dediščine na področju
pridelave in predelave živil.
Z vključevanjem LPPH zmanjšamo količino odpadne
embalaže.

Skupini spremenljivk
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ

N
55
11
55
12
54
12

x̄
1,84
2,18
4,38
4,42
4,15
4,17

σ
,811
1,079
,652
,515
,737
,577

t
-1,218

p
,228

-,173

,863

-,081

,935

Javni VIZ
Zasebni VIZ

55
12

4,05
4,17

,891
,577

-,416

,679

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
Z vključevanjem LPPH ne varujemo in ne ohranjamo
čistega okolja.
Z vključevanjem LPPH se ne spodbuja razvijanje in
ohranjanje slovenskega podeželja.
Z vključevanjem LPPH se spodbuja ohranjanje
biodiverzitete in kulturne dediščine na področju
pridelave in predelave živil.
Z vključevanjem LPPH zmanjšamo količino odpadne
embalaže.

Skupini spremenljivk
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %

N
39
19
40
19
39
19

x̄
1,92
1,79
4,38
4,37
4,13
4,16

σ
,870
,631
,667
,597
,732
,688

t
,596

p
,553

,037

,971

-,148

,883

21 % in manj
več kot 20 %

40
19

3,93
4,26

,888
,653

-1,478

,145

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Zdravstveni vpliv LPPH
Vprašanje
LPPH ni bolj zdrava.
LPPH, sezonsko dostopna hrana ima pozitivni učinek
na zdravje.

Skupini spremenljivk
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen

N
35
33
35
33

x̄
1,97
1,97
4,31
4,39

σ
,707
,684
,583
,609

t
,010

p
,992

-,551

,583

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
LPPH ni bolj zdrava.
LPPH, sezonsko dostopna hrana ima pozitivni učinek
na zdravje.

Skupini spremenljivk
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli

N
47
22
47
22

x̄
2,06
1,91
4,38
4,32

σ
,845
,610
,573
,646

t
,769

p
,444

,420

,676

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
LPPH ni bolj zdrava.

Skupini spremenljivk
Javni VIZ
Zasebni VIZ

N
55
12

x̄
1,93
2,42

σ
,663
1,165

t
-1,407

p
,184

LPPH, sezonsko dostopna hrana ima pozitivni učinek
na zdravje.

Javni VIZ
Zasebni VIZ

55
12

4,35
4,42

,615
,515

-,373

,710

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Vprašanje
LPPH ni bolj zdrava.
LPPH, sezonsko dostopna hrana ima pozitivni učinek
na zdravje.

Skupini spremenljivk
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %

N
40
19
40
19

x̄
1,95
2,11
4,30
4,42

σ
,749
,658
,608
,607

t
-,772

p
,443

-,715

,477

Ocenjevalna lestvica: 1 - Sploh se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - V celoti se strinjam

Tehnična zmožnost vključevanja LPPH v VIZ
Vprašanje
Zmožnost zagotavljanja naročenih količin živil.

Skupini spremenljivk
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Zmožnost dostave živil (razvit vozni park, čas dostave Velikost VIZ – Veliki
itd.)
Velikost VIZ – Majhen
Zmožnost poslovanja z računi (e-računi).
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen

N
33
33
33
33
33
33

x̄
4,42
4,61
4,48
4,61
4,18
4,55

σ
,502
,496
,508
,556
,917
,869

t
-1,480

p
,144

-,925

,358

-1,653

,103

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Zmožnost zagotavljanja naročenih količin živil.

Skupini spremenljivk
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Zmožnost dostave živil (razvit vozni park, čas dostave Samostojni vrtec
itd.)
Vrtec pri šoli
Zmožnost poslovanja z računi (e-računi).
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli

N
45
22
45
22
45
22

x̄
4,51
4,55
4,53
4,59
4,27
4,55

σ
,506
,510
,548
,503
,963
,739

t
-,260

p
,795

-,415

,680

-1,195

,236

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Zmožnost zagotavljanja naročenih količin živil.

Skupini spremenljivk
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Zmožnost dostave živil (razvit vozni park, čas dostave Javni VIZ
itd.)
Zasebni VIZ
Zmožnost poslovanja z računi (e-računi).
Javni VIZ
Zasebni VIZ

N
54
11
54
11
54
11

x̄
4,59
4,27
4,59
4,36
4,54
3,45

σ
,496
,467
,533
,505
,794
,934

t
2,048

p
,059

1,310

,195

4,001

,000

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Zmožnost zagotavljanja naročenih količin živil.

Skupini spremenljivk
20 % in manj
več kot 20 %
Zmožnost dostave živil (razvit vozni park, čas dostave 20 % in manj
itd.)
več kot 20 %
Zmožnost poslovanja z računi (e-računi).
20 % in manj
več kot 20 %

N
39
19
39
19
39
19

x̄
4,56
4,47
4,56
4,53
4,41
4,58

σ
,502
,513
,552
,513
,880
,607

t
,639

p
,525

,250

,803

-,751

,456

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vključevanje LPPH v VIZ
Vprašanje
Zadostno število lokalnih ponudnikov.

Skupini spremenljivk
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Dobra organiziranost ponudnikov.
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Zainteresiranost lokalnih pridelovalcev/predelovalcev. Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen

N
33
33
33
33
33
32

x̄
4,39
4,36
4,48
4,61
4,52
4,72

σ
,556
,653
,508
,556
,508
,457

t
,203

p
,840

-,925

,358

-1,701

,094

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Zadostno število lokalnih ponudnikov.

Skupini spremenljivk
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Dobra organiziranost ponudnikov.
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Zainteresiranost lokalnih pridelovalcev/predelovalcev. Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli

N
45
22
45
22
44
22

x̄
4,36
4,45
4,53
4,59
4,59
4,68

σ
,609
,596
,548
,503
,497
,477

t
-,629

p
,531

-,415

,680

-,710

,481

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Zadostno število lokalnih ponudnikov.

Skupini spremenljivk
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Dobra organiziranost ponudnikov.
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Zainteresiranost lokalnih pridelovalcev/predelovalcev. Javni VIZ
Zasebni VIZ

N
54
11
54
11
53
11

x̄
4,46
4,09
4,61
4,27
4,70
4,27

σ
,605
,539
,529
,467
,463
,467

t
2,041

p
,059

1,968

,053

2,767

,007

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Zadostno število lokalnih ponudnikov.

Skupini spremenljivk
20 % in manj
več kot 20 %
Dobra organiziranost ponudnikov.
20 % in manj
več kot 20 %
Zainteresiranost lokalnih pridelovalcev/predelovalcev. 20 % in manj
več kot 20 %

N
39
19
39
19
39
18

x̄
4,44
4,32
4,51
4,58
4,64
4,61

σ
,598
,582
,556
,507
,486
,502

t
,724

p
,472

-,437

,664

,214

,831

t
-,305

p
,761

-,326

,746

-,250

,803

-,346

,731

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo
pomembno

Varnost in kakovost LPPH
Vprašanje
Ustrezna kakovost živil (izgled, okus, svežost itd.).
Ustrezna varnost (mikrobiološka, kemijska,
fizikalna).
Ustrezna higiena dostavnega vozila.
Nepoškodovanost in ustrezno higiensko stanje
embalaže.

Skupini spremenljivk
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen

N
33
33
33
33
33
33
32
33

x̄
4,79
4,82
4,82
4,85
4,70
4,73
4,66
4,70

σ
,415
,392
,392
,364
,529
,452
,483
,467

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Ustrezna kakovost živil (izgled, okus, svežost itd.).
Ustrezna varnost (mikrobiološka, kemijska,
fizikalna).
Ustrezna higiena dostavnega vozila.
Nepoškodovanost in ustrezno higiensko stanje
embalaže.

Skupini spremenljivk
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli

N
45
22
45
22
45
22
45
21

x̄
4,80
4,82
4,84
4,82
4,69
4,73
4,67
4,71

σ
,405
,395
,367
,395
,468
,550
,477
,463

t
-,174

p
,862

,269

,789

-,297

,767

-,381

,704

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Ustrezna kakovost živil (izgled, okus, svežost itd.).
Ustrezna varnost (mikrobiološka, kemijska,
fizikalna).
Ustrezna higiena dostavnega vozila.
Nepoškodovanost in ustrezno higiensko stanje
embalaže.

Skupini spremenljivk
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ

N
54
11
54
11
54
11
53
11

x̄
4,87
4,55
4,87
4,73
4,76
4,45
4,72
4,55

σ
,339
,522
,339
,467
,432
,688
,455
,522

t
1,980

p
,072

,966

,353

1,414

,183

1,110

,271

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Ustrezna kakovost živil (izgled, okus, svežost itd.).
Ustrezna varnost (mikrobiološka, kemijska,
fizikalna).
Ustrezna higiena dostavnega vozila.
Nepoškodovanost in ustrezno higiensko stanje
embalaže.

Skupini spremenljivk
20 % in manj
več kot 20 %
21 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %

N
39
19
39
19
39
19
39
18

x̄
4,82
4,74
4,79
4,84
4,72
4,63
4,67
4,67

σ
,389
,452
,409
,375
,456
,597
,478
,485

t
,729

p
,469

-,424

,673

,611

,544

0,000

1,000

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Javni razpis in vključevanje LPPH
Vprašanje
Oblikovanje sklopov živil na podlagi razpoložljive
ponudbe.

Skupini spremenljivk
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki

N
19
33

x̄
4,42
4,67

σ
,769
,540

20

4,15

1,040

Velikost VIZ – Majhen
Usposobljenost lokalnih pridelovalcev/predelovalcev Velikost VIZ – Veliki
za prijavo na javni razpis.
Velikost VIZ – Majhen
Pripravljenost prijave lokalnih
Velikost VIZ – Veliki
pridelovalcev/predelovalcev na razpisane sklope
Velikost VIZ – Majhen
dobave živil.
Pripravljenost lokalnih pridelovalcev/predelovalcev Velikost VIZ – Veliki
za podajanje ponudb za izločene sklope.
Velikost VIZ – Majhen

33
22
32
21

4,36
4,64
4,22
4,67

,742
,492
,832
,483

32

4,41

,837

22
31

4,59
4,35

,734
,755

Izločanje sklopov upoštevajoč ekonomsko vrednost
in razpoložljivost ponudbe.

t

p
-1,350

,183

-,871

,388

2,311

,025

1,433

,158

1,135

,262

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Oblikovanje sklopov živil na podlagi razpoložljive
ponudbe.

Skupini spremenljivk
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Izločanje sklopov upoštevajoč ekonomsko vrednost Samostojni vrtec
in razpoložljivost ponudbe.
Vrtec pri šoli
Usposobljenost lokalnih pridelovalcev/predelovalcev Samostojni vrtec
za prijavo na javni razpis.
Vrtec pri šoli
Pripravljenost prijave lokalnih
Samostojni vrtec
pridelovalcev/predelovalcev na razpisane sklope
Vrtec pri šoli
dobave živil.
Pripravljenost lokalnih pridelovalcev/predelovalcev Samostojni vrtec
za podajanje ponudb za izločene sklope.
Vrtec pri šoli

N
38
15
37
17
37
18
35

x̄
4,58
4,60
4,32
4,24
4,27
4,67
4,40

σ
,683
,507
,852
,903
,804
,485
,812

18

4,72

,461

36
18

4,39
4,61

,728
,778

t
-0,108

p
,914

0,350

,728

-2,267

,028

-1,841

,071

-1,034

,306

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Oblikovanje sklopov živil na podlagi razpoložljive
ponudbe.
Izločanje sklopov upoštevajoč ekonomsko vrednost in
razpoložljivost ponudbe.
Usposobljenost lokalnih pridelovalcev/predelovalcev
za prijavo na javni razpis.
Pripravljenost prijave lokalnih
pridelovalcev/predelovalcev na razpisane sklope
dobave živil.
Pripravljenost lokalnih pridelovalcev/predelovalcev za
podajanje ponudb za izločene sklope.

Skupini spremenljivk
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ

N
49
2
50
2
51
2
50

x̄
4,59
4,50
4,30
4,00
4,39
4,50
4,52

1

4,00

Javni VIZ
Zasebni VIZ

50
2

4,46
4,50

σ
,643
,707
,863
1,414
,750
,707
,735

,762
,707

t

p

,198

,844

,474

,637

-,200

,843

,700

,487

-,073

,942

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Oblikovanje sklopov živil na podlagi razpoložljive
ponudbe.
Izločanje sklopov upoštevajoč ekonomsko vrednost in
razpoložljivost ponudbe.
Usposobljenost lokalnih pridelovalcev/predelovalcev
za prijavo na javni razpis.
Pripravljenost prijave lokalnih
pridelovalcev/predelovalcev na razpisane sklope
dobave živil.
Pripravljenost lokalnih pridelovalcev/predelovalcev za
podajanje ponudb za izločene sklope.

Skupini spremenljivk
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %
20 % in manj
več kot 20 %

N
33
12
34
13
34
13
34

x̄
4,48
4,75
4,21
4,38
4,35
4,38
4,44

σ
,712
,452
,880
,870
,812
,650
,824

13

4,69

,480

20 % in manj
več kot 20 %

33
13

4,36
4,62

,822
,650

t

p
-1,199

,237

-,625

,535

-,126

,900

-1,293

,204

-,987

,329

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Zaupanje dobaviteljem LPPH
Vprašanje
Trgovina na debelo z živili/grosisti (veleprodaja).
Manjšim lokalnim trgovinam/distributerjem.
Zadrugam, združenjem, društvom in drugim oblikam
združenj pridelovalcev/predelovalcev.
Pridelovalcem/predelovalcem.

Skupini spremenljivk
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen
Velikost VIZ – Veliki
Velikost VIZ – Majhen

N
34
33
34
33
34
33
34
33

x̄
3,06
2,85
3,53
3,36
3,91
3,82
4,03
3,97

σ
,736
,712
,615
,653
,452
,465
,577
,529

Ocenjevalna lestvica: 1 - Nič ne zaupam; 2 - Ne zaupam; 3 - Niti zaupam, niti ne zaupam; 4 - Zaupam; 5 - Povsem zaupam

t
1,188

p
,239

1,070

,288

,836

,406

,441

,661

Vprašanje
Trgovina na debelo z živili/grosisti (veleprodaja).
Manjšim lokalnim trgovinam/distributerjem.
Zadrugam, združenjem, društvom in drugim oblikam
združenj pridelovalcev/predelovalcev.
Pridelovalcem/predelovalcem.

Skupini spremenljivk
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli
Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli

N
46
22
46
22
46
22

x̄
2,93
3,00
3,33
3,68
3,80
3,95

σ
,680
,816
,598
,646
,453
,486

t
-,346

p
,730

-2,235

,029

-1,249

,216

Samostojni vrtec
Vrtec pri šoli

46
22

3,98
4,05

,577
,486

-,472

,639

Ocenjevalna lestvica: 1 - Nič ne zaupam; 2 - Ne zaupam; 3 - Niti zaupam, niti ne zaupam; 4 - Zaupam; 5 - Povsem zaupam

Vprašanje
Trgovina na debelo z živili/grosisti (veleprodaja).
Manjšim lokalnim trgovinam/distributerjem.
Zadrugam, združenjem, društvom in drugim oblikam
združenj pridelovalcev/predelovalcev.
Pridelovalcem/predelovalcem.

Skupini spremenljivk
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ
Javni VIZ
Zasebni VIZ

N
55
11
55
11
55
11

x̄
2,95
2,91
3,51
3,18
3,87
3,73

σ
,705
,539
,635
,405
,433
,467

t
,161

p
,872

2,197

,039

1,005

,319

Javni VIZ
Zasebni VIZ

55
11

4,00
4,00

,509
,632

0,000

1,000

Ocenjevalna lestvica: 1 - Nič ne zaupam; 2 - Ne zaupam; 3 - Niti zaupam, niti ne zaupam; 4 - Zaupam; 5 - Povsem zaupam

Zaposlenost OP in vključevanje LPPH
Vprašanje

Skupini spremenljivk

Kako pomembno ali nepomembno se vam zdi, da ima Velikost VIZ – Veliki
vzgojno-izobraževalni zavod (vrtec) zaposlenega OP. Velikost VIZ – Majhen

N

x̄

σ

t

p

34
32

4,35
4,84

,597
,369

-4,043

,000

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Skupini spremenljivk
Kako pomembno ali nepomembno se vam zdi, da ima Samostojni vrtec
vzgojno-izobraževalni zavod (vrtec) zaposlenega OP. Vrtec pri šoli

N
45
22

x̄
4,62
4,55

σ
,576
,510

t
,532

p
,597

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Skupini spremenljivk
Kako pomembno ali nepomembno se vam zdi, da ima Javni VIZ
vzgojno-izobraževalni zavod (vrtec) zaposlenega OP. Zasebni VIZ

N
54
11

x̄
4,70
4,09

σ
,500
,539

t
3,657

p
,001

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

Vprašanje
Skupini spremenljivk
Kako pomembno ali nepomembno se vam zdi, da ima 20 % in manj
vzgojno-izobraževalni zavod (vrtec) zaposlenega OP. več kot 20 %

N
38
19

x̄
4,55
4,63

σ
,602
,496

t
-,494

Ocenjevalna lestvica: 1 - Popolnoma nepomembno; 2 - Nepomembno; 3 - Niti pomembno; niti nepomembno; 4 - Pomembno; 5 - Zelo pomembno

p
,623

Priloga VII: Kvantitativna analiza: – HI-KVADRAT
VKLJUČEVANJE LPPH
Ali v vzgojno-izobraževalnem zavodu (vrtcu) uveljavljate načelo kratke dobavne verige, pri čemer
izločeni sklopi znašajo največ 20 % vseh sklopov, katerih skupna vrednost je manj kot 80.000 EUR
Ne
Organiziranost VIZ

Samostojni vrtec

Število

Vrtec pri šoli

45

Pričakovano
število
Število

7,6

37,4

45,0

5

15

20

Pričakovano
število
Število

3,4

16,6

20,0

11

54

65

Pričakovano
število

11,0

54,0

65,0

Prostostne
stopnje (df)

Asimptotična
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(enostranska)

1,340a

1

,247

,639

1

,424

1,272

1

,259
,292

,209

Vrednosti

Yatesov popravek

b

Razmerje verjetnosti
Fisherjev eksaktni test
"Linear-by-Linear
association"
N veljavnih primerov

SUM
39

SUM

Pearsonov hi-kvadrat

Da
6

1,320

1

,251

65
a. 1 celica (25,0 %) ima pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je 3,38.
b. Izračun za 2x2 tabelo.

Ali v vzgojno-izobraževalnem zavodu (vrtcu) uveljavljate načelo kratke dobavne verige, pri čemer
izločeni sklopi znašajo največ 20 % vseh sklopov, katerih skupna vrednost je manj kot 80.000 EUR
Ne
Velikost VIZ

Majhen VIZ

Število

Veliki VIZ

Pričakovano
število
Število
Pričakovano
število
Število
Pričakovano
število

SUM
Vrednosti

Pearsonov hi-kvadrat
Yatesov popravek

Prostostne
stopnje (df)

Da

SUM

6

23

29

5,0

24,0

29,0

5

30

35

6,0

29,0

35,0

11

53

64

11,0

53,0

64,0

Asimptotična
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(enostranska)

,526

,364

,457a

1

,499

,118

1

,731

,455

1

,500

b

Razmerje verjetnosti
Fisherjev eksaktni test
"Linear-by-Linear
association"
N veljavnih primerov

,450

1

,502

64

a. 1 celica (25,0 %) ima pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je 4,98.
b. Izračun za 2x2 tabelo.

Ali v vzgojno-izobraževalnem zavodu (vrtcu) uveljavljate načelo kratke dobavne verige, pri čemer
izločeni sklopi znašajo največ 20 % vseh sklopov, katerih skupna vrednost je manj kot 80.000 EUR
Ne
Tip VIZ

9

47

56

9,8

46,2

56,0

Zasebni VIZ

Pričakovano
število
Število

2

5

7

Pričakovano
število
Število

1,2

5,8

7,0

11

52

63

Pričakovano
število

11,0

52,0

63,0

Prostostne
stopnje (df)

Asimptotična
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(enostranska)

,675a

1

,411

,086

1

,769

,601

1

,438
,595

,353

Vrednosti

Yatesov popravek

SUM

Število

SUM

Pearsonov hi-kvadrat

Da

Javni VIZ

b

Razmerje verjetnosti
Fisherjev eksaktni test
"Linear-by-Linear
association"
N veljavnih primerov

,664

1

,415

63
a. 1 celica (25,0 %) ima pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je 1,22.
b. Izračun za 2x2 tabelo.

DELEŽ VKLJUČENE LPPH
Delež vključene LPPH v VIZ
20 % in manj več kot 20 %
Organiziranost VIZ

Samostojni vrtec

Število

Vrtec pri šoli

Pričakovano
število
Število
Pričakovano
število
Število
Pričakovano
število

SUM
Vrednosti

Pearsonov hi-kvadrat
Yatesov popravek

b

Razmerje verjetnosti

Prostostne
stopnje (df)

25

13

38

25,8

12,2

38,0

15

6

21

14,2

6,8

21,0

40

19

59

40,0

19,0

59,0

Asimptotična
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(enostranska)

,775

,443

,197a

1

,657

,023

1

,878

,199

1

,656

Fisherjev eksaktni test
"Linear-by-Linear
association"
N veljavnih primerov

,194

1

,660

59

a. 0 celic (0 %) ima pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je 6,76.
b. Izračun za 2x2 tabelo.

SUM

Delež vključene LPPH v VIZ
20 % in manj več kot 20 %
Tip VIZ

Javni VIZ

Število

Zasebni VIZ

Pričakovano
število
Število
Pričakovano
število
Število
Pričakovano
število

SUM
Vrednosti

Pearsonov hi-kvadrat
Yatesov popravek

b

Razmerje verjetnosti

Prostostne
stopnje (df)

35

15

50

33,6

16,4

50,0

4

4

8

5,4

2,6

8,0

39

19

58

39,0

19,0

58,0

Asimptotična
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(enostranska)

,418

,233

1,252a

1

,263

,509

1

,476

1,188

1

,276

Fisherjev eksaktni test
"Linear-by-Linear
association"
N veljavnih primerov

1,231

1

SUM

,267

58

a. 1 celica (25,0 %) ima pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je 2,62.
b. Izračun za 2x2 tabelo.

Delež vključene LPPH v VIZ
20 % in manj več kot 20 %
Število

Velikost VIZ

Pričakovano
število
Število

Majhen VIZ

Pričakovano
število
Število

Veliki VIZ
SUM

Pričakovano
število
Vrednosti

Pearsonov hi-kvadrat
Yatesov popravek

b

Razmerje verjetnosti

Prostostne
stopnje (df)

8

29

19,7

9,3

29,0

19

11

30

20,3

9,7

30,0

40

19

59

40,0

19,0

59,0

Asimptotična
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(enostranska)

,580

,321

,557a

1

,456

,219

1

,640

,559

1

,455

Fisherjev eksaktni test
"Linear-by-Linear
association"
N veljavnih primerov

,547

1

SUM

21

,459

59

a. 0 celic (0 %) ima pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je 9,34.
b. Izračun za 2x2 tabelo.

Delež vključene LPPH v VIZ
20 % in manj več kot 20 %
Uveljavljanje načela
kratkih dobavnih
verig preko izločanja
sklopov iz JN

Ne

Število

Da

Pričakovano
število
Število
Pričakovano
število
Število
Pričakovano
število

SUM
Vrednosti

Pearsonov hi-kvadrat
Yatesov popravek

b

Razmerje verjetnosti

Prostostne
stopnje (df)

7

2

9

6,5

2,5

9,0

31

13

44

31,5

12,5

44,0

38

15

53

38,0

15,0

53,0

Asimptotična
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(enostranska)

1,000

,501

,197a

1

,657

,001

1

,969

,205

1

,650

Fisherjev eksaktni test
"Linear-by-Linear
association"
N veljavnih primerov

,194

1

SUM

,660

53

a. 1 celica (25,0 %) ima pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je 2,55.
b. Izračun za 2x2 tabelo.

Delež vključene LPPH v VIZ
20 % in manj več kot 20 %
Število

OP ureja vključevanje Ne
LPPH v VIZ

Pričakovano
število
Število

Da

Pričakovano
število
Število
Pričakovano
število

SUM
Vrednosti

Pearsonov hi-kvadrat
Yatesov popravek

b

Razmerje verjetnosti

Prostostne
stopnje (df)

10

5

15

10,1

4,9

15,0

29

14

43

28,9

14,1

43,0

39

19

58

39,0

19,0

58,0

Asimptotična
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(enostranska)

1,000

,597

,003a

1

,956

0,000

1

1,000

,003

1

,956

Fisherjev eksaktni test
"Linear-by-Linear
association"
N veljavnih primerov

,003

1

SUM

,956

58

a. 1 celica (25,0 %) ima pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je 4,91.
b. Izračun za 2x2 tabelo.

OP UREJA VKLJUČEVANJE LPPH

Ali vključevanje lokalno pridelane/predelane hrane v vzgojno-izobraževalnem zavodu (vrtcu) ureja
organizator prehrane?
Ne
Tip VIZ

Javni VIZ

Število

Zasebni VIZ

Pričakovano
število
Število
Pričakovano
število
Število
Pričakovano
število

SUM
Vrednosti

Pearsonov hi-kvadrat
Yatesov popravek

Prostostne
stopnje (df)

Da
46

55

14,2

40,8

55,0

8

3

11

2,8

8,2

11,0

17

49

66

17,0

49,0

66,0

Asimptotična
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(enostranska)

,000

,000

15,228a

1

,000

12,424

1

,000

13,394

1

,000

b

Razmerje verjetnosti
Fisherjev eksaktni test
"Linear-by-Linear
association"
N veljavnih primerov

14,998

1

SUM

9

,000

66

a. 1 celica (25,0 %) ima pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je 2,83.
b. Izračun za 2x2 tabelo.

Nominalna z nominalno

N veljavnih primerov

Vrednost
-,480

Raven
približne
statistične
pomembnosti
,000

Cramerjev
koeficient

,480

,000

Pearsonov
kontingenčni
koeficient

,433

,000

PHI

66

Ali vključevanje lokalno pridelane/predelane hrane v vzgojno-izobraževalnem zavodu (vrtcu) ureja
organizator prehrane?
Ne
Velikost VIZ

Majhen VIZ

Število

Veliki VIZ

Pričakovano
število
Število
Pričakovano
število
Število
Pričakovano
število

SUM
Vrednosti

Pearsonov hi-kvadrat

Prostostne
stopnje (df)

Da
16

18

34

8,6

25,4

34,0

1

32

33

8,4

24,6

33,0

17

50

67

17,0

50,0

67,0

Asimptotična
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(enostranska)

,000

,000

17,144a

1

,000

Yatesov popravekb

14,898

1

,000

Razmerje verjetnosti

19,919

1

,000

Fisherjev eksaktni test
"Linear-by-Linear
association"
N veljavnih primerov

16,888

1

SUM

,000

67

a. 0 celic (0 %) ima pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je 8,37.
b. Izračun za 2x2 tabelo.

Nominalna z nominalno

N veljavnih primerov

Vrednost
,506

Raven
približne
statistične
pomembnosti
,000

Cramerjev
koeficient

,506

,000

Pearsonov
kontingenčni
koeficient

,451

,000

PHI

67

Ali vključevanje lokalno pridelane/predelane hrane v vzgojno-izobraževalnem zavodu (vrtcu) ureja
organizator prehrane?
Ne
Organiziranost VIZ

Samostojni vrtec

Število

Vrtec pri šoli

Pričakovano
število
Število
Pričakovano
število
Število
Pričakovano
število

SUM
Vrednosti

Pearsonov hi-kvadrat
Yatesov popravek

b

Razmerje verjetnosti

Prostostne
stopnje (df)

Da
37

46

11,5

34,5

46,0

8

14

22

5,5

16,5

22,0

17

51

68

17,0

51,0

68,0

Asimptotična
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(enostranska)

,148

,117

2,240a

1

,134

1,433

1

,231

2,159

1

,142

Fisherjev eksaktni test
"Linear-by-Linear
association"
N veljavnih primerov

2,207

1

SUM

9

,137

68

a. 0 celic (0 %) ima pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je 5,50.
b. Izračun za 2x2 tabelo.

Ali vključevanje lokalno pridelane/predelane hrane v vzgojno-izobraževalnem zavodu (vrtcu) ureja
organizator prehrane?
Ne
Uveljavljanje načela
kratkih verig preko
izločenih sklopov
javnega naročila

Ne

Število

Da

SUM

1

Pričakovano 1,6
število
Število
11

6,4

8,0

42

53

Pričakovano 10,4
število
Število
12

42,6

53,0

49

61

Pričakovano 12,0
število

49,0

61,0

Natančna
statistična
značilnost
(dvostranska)

Natančna
statistična
značilnost
(enostranska)

1,000

,503

,300a

1

Kontinuiteta popravekb ,005

1

,944

Razmerje verjetnosti

1

,566

Pearsonv hi-kvadrat

,329

Prostostne
stopnje (df)

Fisherjev eksaktni test
"Linear-by-Linear
association"
N veljavnih primerov

,295

SUM
8

Asimptotična
statistična
značilnost
(dvostranska)
,584

Vrednosti

Da
7

1

,587

61

a. 1 celica (25,0 %) ima pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je 1,57.
b. Izračun za 2x2 tabelo.
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ZDRAVSTVENA FAKULTETA

IZJAVA O AVTORSTVU

Podpisana Lidija Baša, študentka Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, izjavljam, da
sem avtorica magistrskega dela z naslovom Dejavniki, ki vplivajo na vključevanje lokalno
pridelane hrane v vrtce v Sloveniji, ki je nastalo pod mentorstvom doc. dr. Mojce Jevšnik
in somentorstvom doc. dr. Matica Kavčiča.

Izjavljam, da sem magistrsko delo napisala samostojno, s korektnim navajanjem literature
in drugih virov, v skladu z navodili mentorice in somentorja ter ob upoštevanju Navodil
za pisanje seminarskih nalog in diplomskih del.

Zavedam se, da je plagiatorstvo v kakršnikoli obliki kršitev avtorskih pravic (veljavni
zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah) in poznam posledice, ki jih dokazano plagiatorstvo
pomeni za moje magistrsko delo in moj status.

Izrecno izjavljam, da v skladu z določili veljavnega zakona o avtorstvu in sorodnih
pravicah dovoljujem objavo diplomskega/magistrskega dela na spletnih straneh
Zdravstvene fakultete in Univerze v Ljubljani.

V Ljubljani, dne: 24. 4. 2016

Podpis avtorja/-ice:

