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POVZETEK  

 

V diplomskem delu sem se osredotočila na prehranjevalne navade mladostnikov, 

osnovnošolcev.  

V teoretičnem delu sem najprej opredelila, kaj to zdravo prehranjevanje sploh je. Opisala sem 

pomen zajtrka v vsakodnevni prehrani, saj je le-ta eden izmed ključnih dejavnikov za zdrav 

začetek dneva, kar pa je še posebej pomembno pri šoloobveznih otrocih. Nadalje sem 

opredelila pomen ogljikov hidratov, beljakovin, maščob, vitaminov in mineralov ter sadja in 

zelenjave v prehrani. 

Sledi sociološki vidik oblikovanja prehranjevalnih navad, kako nanje vpliva družina, fizično 

okolje, vrstniki in mediji. Ker hrana ni zgolj dobrina za potešitev lakote, sem opisala tudi njen 

psihološki pomen, kako se skozi hrano odražajo čustva, ter napake, ki jih starši počnejo, ko 

hrano izkoriščajo kot simbol nagrajevanja. 

Ker me je zanimalo prehranjevanje šoloobveznih otrok, sem v četrtem in petem podpoglavju 

opisala prehrano v šoli, kako je le-ta opredeljena zakonsko, ter možne nadaljnje ukrepe za 

izboljšanje prehranjevalnih navad mladostnikov.  

V empiričnem delu naloge sem vsa teoretično pridobljena znanja poskušala preveriti v praksi. 

V pomoč so mi bili anketni vprašalniki, ki sem jih razdelila med osnovnošolce treh šol v 

domačem kraju. Zanimale so me predvsem njihove prehranjevalne navade, uživanje zajtrkov, 

uživanje sadja in zelenjave, sokov, sladkarij ter samoocena prehranjevalnih navad. Z rezultati 

ugotovitev sem odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja in preverjala zastavljene 

hipoteze.  

 

Ključne besede: prehranjevalne navade, mladostniki, šolska prehrana, osnovnošolci, družina. 



 

Summary 

In my diploma work I focused on eating habits of young people, the primary school pupils. 

In the theoretical part I defined what a healthy diet is. I wrote about the importance of 

breakfast in everyday nourishment. Having breakfast is one of the key factors for a healthy 

beginning of the day. It is especially important for the primary school pupils to eat breakfast. 

Further, I described the importance of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, fruits 

and vegetables in the diet. 

The next part of my work is about the sociological aspect of eating habits formation. I 

described how it is influenced by one’s family, his physical environment, his peers and the 

media. As food is not only the means of satisfying one’s hunger I also wrote about its 

psychological importance: how feelings are reflected in food and what mistakes the parents 

can make when they use food as a symbol of a reward.  

As I was interested in the primary school pupils’ nourishment I described eating at school, its 

statutory definition and possible further measures to improve the eating habits of young 

people.  

In the empirical part of the work I tried to prove my theoretical knowledge in practice. I made 

survey questionnaires and distributed them among the pupils of three primary schools in my 

home town. I was interested in their eating habits, having breakfast, consuming fruits, 

vegetables, juices, sweets and in the self-evaluation of their eating habits. With the results of 

the findings that I had reached I answered the research questions that I had asked in the 

survey and checked the formulated hypotheses. 

 

Key words: eating habits, young people, school nourishment, primary school pupils, family 
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1 UVOD  

 

Prehranjevalne navade. Tema, kateri smo vsakodnevno izpostavljeni. Hrana, ki nam je še 

nedolgo tega služila za preživetje, je sedaj vse prej kot to. Hiter življenjski slog, 

modernizacija, hitra prevozna sredstva, tehnologija v porastu nam omogočajo lagodnejše 

življenje, po drugi strani pa nam tempo življenja, v katerem živimo, onemogoča primerno 

skrb za naše telo. In prav ta življenjski slog je pripeljal do slabih prehranjevalnih navad tako 

med odraslimi kot med mladimi in celo že med otroki. Obilje hrane, predvsem nepravilne 

hitre hrane in premalo gibanja, so glavni krivci za pojav »epidemije« debelosti. 

  

Otrok se s prehranjevalnimi navadami srečuje od svojega rojstva dalje. V obdobju otroštva 

nanje vpliva zgled staršev; otrok posnema njihove prehranjevalne navade. Zato so starši tisti, 

ki lahko pri otroku najbolj vplivajo na njegovo nadaljnje prehranjevanje in s tem tudi na 

njegov življenjski slog, od katerega bo dolgoročno odvisno tudi njegovo zdravje v odrasli 

dobi. V šolskem obdobju zgled staršev zbledi in se spremeni v zgled vrstnikov. V tem 

obdobju ima pri oblikovanju prehranjevalnih navad veliko vlogo tudi šola in šolski sistem. 

Otrok se začne prehranjevati tudi izven svojega doma, v šoli. Najtežje obdobje je obdobje 

odraščanja, adolescence, ko se pojavi puberteta, upiranje. Mladostniki sami izbirajo hrano, 

želijo biti neodvisni od staršev. Prav mladostniki potrebujejo za pravilno rast in razvoj največ 

zdrave prehrane, namesto tega pa zaužijejo preveč sladkorja, soli, slabih maščob. Mleko in 

vodo zamenjajo sokovi. (Pokorn 2005) 

 

Na oblikovanje prehranjevalnih navad vpliva več dejavnikov. Sama se bom osredotočila na 

sociološke dejavnike, ki so opisani in predstavljeni v nadaljevanju naloge.  

 

Namen diplomske naloge je raziskava področja prehranjevanja med osnovnošolci v mojem 

domačem kraju. V pomoč mi bodo anketni vprašalniki, s pomočjo katerih bom poskušala 

analizirati splošne prehranjevalne navade osnovnošolcev ter ugotoviti, ali slabe 

prehranjevalne navade naraščajo s starostjo.  

 

Za izbrano temo sem se odločila, ker sem se sama v osnovni šoli soočala s prekomerno 

telesno težo in neprimernimi prehranjevalnimi navadami. Glede na izkušnje lahko trdim, da 
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sem ena redkih, ki ji je v srednji šoli uspelo izkoreniniti slabe prehranjevalne navade in 

spremeniti način življenja.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Zdravo prehranjevanje 

Zdravo in uravnoteženo prehranjevanje je pomembno v vseh življenjskih obdobjih. Omogoča 

optimalni psihofizični razvoj, vitalnost, intelektualno sposobnost, skrbi za naš imunski sistem 

in nam dviga odpornost, povečuje delovno in miselno sposobnost. Kaj pa je sploh zdravo 

prehranjevanje? To je uravnotežen vnos vseh potrebnih hranilnih snovi ter ustrezna energijska 

vrednost hrane. Dnevna prehrana mora torej vsebovati pravilno količino ogljikovih hidratov, 

beljakovin, maščob ter vode, vlaknin, vitaminov in mineralov. Količina in ustreznost obrokov 

se spreminja z leti. Pri novorojenčkih je materino mleko prvih nekaj mesecev življenja 

običajno edina prehrana in zadosti vsem potrebam dojenčka. Nato začnemo v prehrano počasi 

uvajati tudi drugo hrano. V predšolskem obdobju je za otroka pomembno, da zaužije dovolj z 

železom bogate hrane. Med tretjim in petim letom starosti se otrok začne prehranjevati sam. V 

tem obdobju je pomemben zgled staršev, saj otrok posnema njihove prehranjevalne navade. 

Pri tem je pomembna kvaliteta hrane in ne toliko sama količina. Starši bi morali v tem 

obdobju otroku kot prigrizek ponuditi sadje in zelenjavo privlačnega videza. Otrok se razvija 

in zato potrebuje veliko vitaminov, mineralov in hranljivih živil. Tako kot raste sam, se 

razvijajo vsi organi, narašča telesna teža, kar pa zviša potrebo po kvalitetni prehrani, ki 

pripomore k optimalnemu razvoju. V šolskem obdobju se fizični razvoj otroka nekoliko 

upočasni. Otrok je v šoli vključen v enak prehrambni program kot njegovi vrstniki in v tem 

obdobju se zgled staršev spremeni v zgled vrstnikov. Obroki pri šolskem otroku si morajo 

slediti na vsake 4 ure, ker to vzdržuje krvno glukozo na primernem nivoju. Posebej 

pomemben je zdrav zajtrk, s katerim otrok že navsezgodaj dobi potrebne vitamine in energijo 

za začetek dneva.  (Pokorn 2005) 

 

Sledi adolescenca − obdobje pospešene rasti pa tudi motenj hranjenja, zlorabe drog, alkohola. 

Zato mladostniki potrebujejo več železa, kalcija, cinka, beljakovin, folne kisline, vitamina A, 

B in C. Namesto tega pa mladostniki in otroci zaužijejo veliko preveč kalorij v obliki 

sladkorja in maščob, holesterola in natrija. Glavni krivec za to pa je hitra hrana, prigrizki in 

sladkane gazirane pijače. Mleko in vodo v tem obdobju pogosto zamenjajo gazirane pijače, 
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polne sladkorja. Pomanjkanje varovalnih snovi pa je za otroke, ki so še v fazi odraščanja in 

razvijanja, bolj nevarno kot pri odraslih. (Pokorn 2005) 

 

Zdrava prehrana ni samo ključni dejavnik debelosti, podhranjenosti, lepote, temveč služi kot 

varovalo zdravja, preprečuje določene vrste bolezni in skrbi za dobro počutje. (Pokorn 2005) 

 

Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) so mednarodne raziskave, ki potekajo že 

več kot 30 let in z njihovo pomočjo pridobivamo vpogled v zdravje in počutje mladostnikov, 

njihovo zdravstveno stanje, samooceno zdravja, z zdravjem povezana vedenja, odnos do 

obnašanja, povezanega z zdravjem, in tudi socialni kontekst, kot so družina, šola, vrstniki. 

Raziskave potekajo vsake 4 leta in v 44 državah in regijah po Evropi in Severni Ameriki. 

Mladostniki sestavljajo približno šestino svetovnega prebivalstva, ugotovitve teh raziskav pa 

so posredovane ministrstvom, ljudem, ki so pristojni za posamezna področja, in le-ti 

poskušajo z ustreznimi ukrepi izboljšati življenje milijonov mladih po svetu. Slednji so 

namreč z vidika zdravja ranljiva skupina, kajti njihove težave so povezane z značilnostmi rasti 

in razvoja, načinom življenja in drugimi družbenimi dogajanji. Poleg 43 držav se je leta 2002 

HBSC pridružila tudi Slovenija. V okviru Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju 

potekajo pri nas raziskave na temo vedenja slovenskih mladostnikov, ki je povezano z 

zdravjem. Sama se bom osredotočila na raziskovalna vprašanja, ki vključujejo prehranjevalne 

navade mladostnikov. (Nacionalni institut za javno zdravje  2014) 

 

2.1.1 Zajtrk 

 

Strokovnjaki upravičeno posvečajo zajtrku največ pozornosti. Otroci, ki redno zajtrkujejo, 

dokazano posledično zaužijejo manj sladkorja, več prehranskih vlaknin, obenem pa se jim 

izboljša preskrbljenost z raznimi vitamini, kot so vitamini B, kalij, fosfor, kalcij …  Otroci in 

mladostniki, ki ne zajtrkujejo oziroma zajtrkujejo tako imenovano »prazno hrano« (to je hrana 

brez ustrezne hranilne vrednosti), imajo v šoli slabšo učinkovitost zaradi slabših spominskih 

funkcij. Redno uživanje primernega zajtrka pri otrocih in mladostnikih izboljša kognitivne 

funkcije. Opuščanje zajtrka je eden izmed krivcev za izbiranje manj kakovostnih živil čez 

dan, kar pa dolgoročno vodi v debelost in z njo povezane bolezni moderne dobe. Napačno je 

razmišljanje med mladimi, da je potrebno izpuščanje obrokov za zmanjševanje telesne teže. 
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Ravno opuščanje zajtrka je krivec za nadaljnje opuščanje obrokov, manj uživanja sadja in 

zelenjave, mlečnih izdelkov in posledično prenajedanje z nezdravo prehrano. (Gabrijelčič 

Blenkuš et al. 2007) 

 

Ravno med šolarji je vedno več nezdravih prehranjevalnih navad. Šolarji namesto petih 

obrokov dnevno zaužijejo le dva obroka in imajo vmes vrsto prigrizkov, ki so brez ustrezne 

hranilne vrednosti, polni sladkorjev in nezdravih maščob. Z uživanjem teh prigrizkov 

primanjkuje otroku in mladostniku kalcija, železa, magnezija in vrst vitaminov, ki jih v 

obdobju odraščanja še posebej potrebuje. Reden zajtrk poveča pri šolarju njegovo storilnost in 

spomin za 20 %. Šolar, ki ne zajtrkuje, izgubi že v začetku pouka četrtino dnevnih energijskih 

potreb po najpotrebnejših vitaminih in mineralih, ki pa jih čez dan ne more primerno 

nadoknaditi. Učitelji so dejali, da so učenci, ki ne zajtrkujejo, precej bolj nemirni do šolske 

malice in motijo pouk. (Širca Čampa b. l.) 

 

Nezdravo prehranjevanje je krivec, da so otroci vedno višje rasti, težji in bolj zamaščeni. 

Takšni otroci so podhranjeni z vitamini in minerali ter prehranjeni s sladkorjem in 

neustreznimi trans maščobami. (Širca Čampa b. l.) 

 

Zajtrk naj bi bil najobilnejši obrok. Priporočljivo je, da zajtrk sestavlja sveže sadje ali sok iz 

sveže stisnjenega soka. Del zajtrka naj bi predstavljala škrobna živila, ki vsebujejo prehranske 

vlaknine − polnozrnati žitni izdelki, polnozrnat kruh, kaše, žitni kosmiči brez dodanega 

sladkorja … Zdrava izbira so tudi manj sladkane marmelade, med, suho sadje. Sestavljale naj 

bi ga tudi beljakovine, mleko, skuta ali jogurt, jajca, pusta šunka ali sir. Tak zajtrk šolarja 

oskrbi z vsemi pomembnimi vitamini (A, B, C in D) ter s kalcijem in železom. (Širca Čampa 

b. l.) 

 

V raziskavah HBSC 2002, 2006 in 2010 je bilo zajeto tudi vprašanje o zajtrku mladostnikov. 

Opaziti je rahel porast deleža mladostnikov, ki redno zajtrkujejo. Porast se pokaže bolj pri 

dekletih kot pri fantih. Dekleta so v tem obdobju bolj dovzetna za zdravstvena priporočila pa 

tudi za preventivne in promocijske aktivnosti. Kljub temu pa večina vseh raziskav dokazuje, 

da dekleta pogosteje opuščajo zajtrk kot fantje. Le-to je posledica  poskušanja vplivanja na 

telesno težo, saj je po njihovem mnenju mogoče lepotne ideale, katerim smo vsakodnevno 

izpostavljeni preko medijev, doseči z disciplino pri omejevanju hrane. (Gregorič 2013)  
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Glede na starost mladostnikov pa je porast trendov zajtrka mogoče opaziti pri mlajših 

mladostnikih, kar pomeni, da bo v prihodnosti treba več pozornosti nameniti starejšim 

mladostnikom. Mlajši so dovzetnejši za privzgajanje zdravih prehranjevalnih navad in so 

dovzetnejši za prehranska priporočila. Težava se pojavi po nastopu pubertete, ko so 

mladostniki uporniški, zavračajo nasvete staršev in strokovnjakov, vedno pogosteje se 

prehranjujejo izven domačega okolja. Prav tako pa se z vstopom v adolescenco poveča število 

deklet, ki so na dieti. Na splošno se življenje mladostnikov spremeni, šolski sistem je vedno 

zahtevnejši, pojavi se preobremenjenost s šolskimi obveznostmi, pomanjkanje časa, spanca … 

Mladostniki tudi vedno raje podaljšujejo jutranji spanec in tako ni več časa za zdrav zajtrk. 

Enostavneje je poseči po že pripravljenem sendviču, raznih rogljičkih, hitri hrani.  

Zajtrkovalne navade se spreminjajo tudi zaradi družbenih sprememb, zaradi sprememb v 

ponudbi hrane, agresivnega trženja nezdrave prehrane. Čeprav je o pomenu zajtrka in 

njegovega vpliva na preprečevanje debelosti vedno več obveščanja javnosti, so podatki o 

uživanju zajtrka med mladostniki na splošno še vedno sorazmerno redki. Evropske raziskave 

in tudi raziskave v ZDA zaznavajo nenehno naraščanje opuščanja zajtrka. Izjema so le 

Slovenija in Škotska. Ta podatek ni presenetljiv, saj sem glede na prebrane rezultate raznih 

raziskav mnenja, da pri nas še vedno določen odstotek mladih redno zajtrkuje. Torej so ukrepi 

države, šol, staršev pravilno usmerjeni in prinašajo pozitivne rezultate. Raznim promocijskim 

aktivnostim in sprejemanje novih prehranskih pristopov, ki spodbujajo zdravo prehrano in 

gibanje med mladostniki, lahko pripišemo zasluge za izboljšanje teh navad. Leta 2004 se je v 

Sloveniji organizirala nagradna igra z naslovom »Dodaj dnevu zajtrk in gibanje«, katere 

namen je bil na prijeten način povečati zanimanje za zajtrk med šolarji in dijaki. Na ta način 

je bilo zagotovljeno tudi ozaveščanje o splošnih priporočilih zdrave prehrane, ki bo vključeno 

v sistem vrednot. V tem sistemu pa je zdravje na prvem mestu. (Gregorič 2013) 

 

Projekt, ki je še pripomogel k približanju zajtrka mladostnikom, je bil vseslovenski projekt 

»Tradicionalni slovenski zajtrk«, to je zajtrk, postrežen v šolah, sestavljajo pa ga slovenski 

kruh, maslo, mleko, med in jabolka. Projekt je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. 

Njegov namen je otrokom in mladostnikom približati tako pomen kmetijstva in lokalne 

oskrbe kot splošno ozaveščanje mladih o pomenu zdravega načina prehranjevanja, vključujoč 

gibanje. (Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije b. l.) 
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Nov pomen zajtrka so kasneje dodale še smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah, te pa so podrobneje opisane v naslednjih poglavjih.  

 

Nadaljnji ukrepi na področju povečevanja uživanja zajtrka med mladostniki bi morali 

spodbujati zajtrk predvsem v okviru družine, in sicer pri čim mlajših mladostnikih. Ukrepi bi 

torej morali vključevati starše, katerim bi predstavili pomen skupnih obrokov. 

Ukrepi, katerim se mladostniki ne bi mogli izogniti, bi bili v sklopu vzgojno-izobraževalnih 

zavodov. Mogoče bi bilo tudi uvajanje programov šolskega zajtrka, prilagajanje šolskih 

urnikov možnostim zajtrka in zagotavljanje enotne ravni znanja o učinkih rednega zajtrka, kar 

pa dejansko ne bi bila novost, saj po nekaterih državah že vrsto let izvajajo šolski program 

zajtrka. V sklopu programa so učenci upravičeni do brezplačnega zajtrka. Te države imajo 

najvišji odstotek otrok, mladostnikov, ki redno zajtrkujejo, ti otroci pa imajo posledično tudi 

boljše učne dosežke, pozornost, psiho-socialne zmožnosti. (Gregorič 2013) 

 

2.1.2 Ogljikovi hidrati 

 

Ogljikovi hidrati naj bi sestavljali nekje med petdeset in šestdeset odstotkov dnevne 

energijske potrebe in so tako glavni vir energije v našem telesu. Oskrbujejo nas z energijo čez 

ves dan, zato je pri mladostnikih še posebej  pomembno, da uživajo zadostno količino in 

predvsem ustrezne ogljikove hidrate. Z drugim imenom se ogljikovi hidrati imenujejo tudi 

sladkorji oziroma saharidi. Delimo jih v enostavne (sladkor, glukoza, fruktoza …)  in 

sestavljene ogljikove hidrate (škrobni ogljikovi hidrati, kot so jedi iz moke, riž, krompir,  ter 

vlaknasti, kamor spada zelenjava). (Ekosola 2010) 

 

Zdrava prehrana naj bi vključevala obilo ogljikovih hidratov, vendar le hidrate, torej živila, ki 

vsebujejo škrob in prehranske vlaknine, ter esencialne hranljive in sekundarne rastlinske 

snovi. Enostavni sladkorji, ki prav tako spadajo med ogljikove hidrate, naj dnevno ne bi 

presegali 10 % celotnega energijskega vnosa. Ob prekomernem uživanju ogljikovih hidratov 

se poveča tvorba nasičenih maščobnih kislin. Iz tega je razvidno, da so tudi ogljikovi hidrati 

krivec za porast debelosti v svetu. Maščobne kisline se uskladiščijo v maščobnem tkivu, kar  

pa pomeni, da oblikujejo dodatne maščobne obloge. Pretirano uživanje nekaterih ogljikovih 
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hidratov (sladkornih alkoholov) ima lahko odvajalni učinek. Le-to smo zagotovo že vsi 

prebrali na zavitku žvečilnih gumijev. (Primožič, b. l.) 

 

Nasprotno je z uživanjem premajhne količine ogljikovih hidratov. Srce, jetra, skeletne mišice 

začnejo tedaj maščobne kisline uporabljati kot gorivo. Poveča se razgradnja maščobnih kislin 

in v jetrih se tvorijo ketonska telesca, ki se po telesu razporejajo s krvjo. Možganske celice 

nato ta ketonska telesca uporabljajo za pridobivanje energije. Možgani pa za pravilno 

delovanje potrebujejo dovolj glukoze, zato lahko pride pri premajhnem uživanju ogljikovih 

hidratov do dehidracije, ledvičnega stresa, težav s koncentracijo, slabega zadaha … (Primožič 

b. l.) 

 

Omeniti velja vlaknine, ki so med pomembnejšimi ogljikovimi hidrati, saj uravnavajo našo 

prebavo. Količina zaužitih vlaknin je obratno sorazmerna s časom prehoda živil skozi 

prebavila. Krajši čas prebavljanja hrane pa varuje črevesje. Vlaknine obnavljajo in skrbijo za 

delovanje črevesne sluznice. Uživanje hrane, bogate z vlakninami, ima zelo pomembno vlogo 

pri preprečevanju debelosti. Taka hrana se namreč med prebavo nekoliko poveča in nam da 

daljši občutek sitosti, zmanjša energijski vnos hrane ter povzroči manjši dvig krvnega 

sladkorja po obroku. Vlaknine tudi zmanjšujejo slab holesterol. (Korošec b. l.) 

 

Ogljikove hidrate najdemo v obliki sladkorjev v sadju, sladkorju, medu, čokoladi, marmeladi, 

v obliki škroba v žitih, kruhu, testeninah, stročnicah ter v obliki prehranskih vlaknin v 

zelenjavi, kot so solata, repa, zelje, stročnice, ohrovt ter v sadju in otrobih. (Primožič b. l.) 

 

 

2.1.3 Beljakovine 

 

Beljakovine so nujne za življenje in so ključnega pomena za rast in delovanje vseh živih celic. 

Naše telo beljakovine proizvaja samo, vendar moramo sami v telo vnesti s hrano gradnike 

beljakovin. V beljakovinah najdemo encime in hormone, ki so ključni za prebavo hrane, 

protitelesa, ki nam pomagajo proti okužbam, mišične beljakovine, ki omogočajo krčenje. 

Sestavljene so iz aminokislin. Vsaka beljakovina ima drugačno zaporedje teh beljakovin, 

oblika molekul pa je pomembna, saj le-ta določa funkcijo beljakovine. (Ekosola 2010) 
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Dnevne potrebe po beljakovinah se spreminjajo s starostjo. Športniki in dojenčki potrebujejo 

več beljakovin. Tako kot pri ogljikovih hidratih tudi pri beljakovinah igra pomembno vlogo 

kakovost beljakovin. Živalske so kompleksne beljakovine in vsebujejo vse potrebne 

esencialne aminokisline. Rastlinskim beljakovinam, zelenjavi, žitu, stročnicam primanjkujejo 

nekatere esencialne aminokisline. (Pokorn 2005) 

 

Zato je pri mladostnikih, ki ne uživajo beljakovin živalskega izvora, izredno pomembno 

pravilno kombiniranje živil, saj z njim prejmejo vse potrebne aminokisline. Hrana prav tako 

ne sme biti preveč enolična. Veganska prehrana za otroke ni primerna. Pri mladostnicah 

velikokrat nastopi obdobje, ko se odločijo biti veganke. Vendar veganstvo ni primerno za 

odraščajoče otroke, kajti s takim načinom prehranjevanja je težko pokriti dnevne potrebe po 

vseh aminokislinah. Za ljudi, ki ne uživajo živil živalskega izvora, bi bilo primerno 

kombinirati npr. koruzo + riž + fižol ali koruzo + grah, lečo + kruh … S takšnim 

kombiniranjem živil lahko vegani v enem obroku zagotovijo vnos vseh esencialnih 

aminokislin. Pod uravnoteženo prehrano torej razumemo zadostno količino vseh vrst 

beljakovin. (Korošec b. l.) 

 

Prekomeren vnos beljakovin naj ne bi imel dokazano škodljivih učinkov, vendar pa kot z 

ničemer tudi z beljakovinami ni priporočljivo pretiravati. Pretirano uživanje beljakovin lahko 

povzroča nastanek ledvičnih kamnov, prepogosto uriniranje in s tem izločanje kalcija. Veliko 

beljakovin vsebujejo vsa živila živalskega izvora, kot so mleko, sir, jogurt, jajca, meso in ribe, 

stročnice, kot so fižol, leča, čičerika, grah, in oreščki, kot so arašidi, orehi, lešniki, indijski 

oreščki … (Korošeč b. l.) 

 

2.1.4 Maščobe 

 

Mediji in okolica nas vztrajno strašita pred maščobami, vendar pa ne obstaja le slaba vrsta 

maščob. Le-te delimo na nasičene ali slabe maščobe in nenasičene ali dobre maščobe.  

Razlika med njimi je v njihovi zgradbi, odvisna pa je od vrste maščobnih kislin, ki so vezane 

na glicerol. Na skoraj vsakem kupljenem izdelku, na njegovi zadnji strani najdemo podatke o 

vsebnosti nasičenih in nenasičenih maščobnih kislin. (Malek b. l.) 
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Nasičene maščobne kisline najdemo v pretežnem deležu v živilih živalskega izvora, pa naj bo 

to mleko in mlečni izdelki ali pa meso, svinjska mast, nenasičene pa v živilih rastlinskega 

izvora, in to so rastlinska olja, oreščki, semena, avokado … (Malek b.l.) 

 

Ljudje smo zmotno prepričani, da je za nadzor telesne teže in znižanje tveganja za razvoj 

določenih bolezni treba zgolj omejiti uživanje maščob. Treba je spremeniti vrsto zaužitih 

maščob. Razlika v njihovi zgradbi je ključna za njihovo obnašanje v človeškem organizmu in 

s tem njihovo biološko funkcijo. Uživanje nasičenih maščob v telesu dvigne raven 

holesterola, zvišuje možnost za razvoj bolezni srca in ožilja, kapi, nekaterih rakavih obolenj. 

Nasičene maščobne kisline je naše telo namreč samo sposobno sintetizirati, zato jih ni treba še 

dodatno vnašati s hrano, medtem ko uživanje nenasičenih maščobnih kislin znižuje raven 

holesterola, stabilizira srčni ritem, pomirja vnetja … Telesu najbolj potrebne nenasičene 

maščobne kisline, ki jih telo ne zmore samo proizvesti, so omega 3 in 6 maščobne kisline. Le-

te omogočajo, da celice pravilno funkcionirajo, dajejo impulz za izgradnjo hormonov, ki 

vplivajo na strjevanje krvi, krčenje in sproščanje arterijskih sten, znižujejo možnost srčnega 

infarkta, kapi … Omega 3 maščobne kisline najdemo v rastlinskih oljih, orehih, listnati 

zelenjavi, ribah, omega 6 maščobne kisline pa v sončničnem in sojinem olju, koruznih 

kalčkih.  (Malek b. l.) 

 

Med maščobami so najslabše transmaščobne kisline, ki nastajajo tudi v procesu 

hidrogeniranja olja. Zakaj torej olje hidrogenirati? Ta postopek mu namreč podaljša rok 

trajanja, poveča njegovo stabilnost, manj je nagnjeno h kvarjenju in enostavnejše je za 

transport. Te maščobe najdemo v nekaterih namazih, pecivu, krekerjih, hitri hrani, pomfritu, 

ocvrtih živilih. Te maščobe še slabše vplivajo na telo kot nasičene maščobne kisline, saj 

pospešujejo vnetne procese v telesu in vplivajo na delovanje imunskega sistema, s tem pa tudi 

povečujejo možnost srčnih kapi, infarktov, diabetesa. (Malek b. l.) 

 

Holesterol sam po sebi ni nevaren, če je v telesu v pravilni in potrebni količini; škodljiv je 

zgolj njegov višek. Ta se nabira na stenah žil in jih tako zoži, pretok krvi skoznje pa je tako 

slabši. Pravilni nivo holesterola je komponenta celičnih membran, ki omogočajo pravilno 

delovanje celic, nujen je v živčnih tkivih, omogoča pravilno delovanje žolča, z njegovo 
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pomočjo v telesu nastajajo hormoni in vitamin D. Hrana, bogata s holesterolom, so jajca, 

meso in mesni izdelki, mleko, polnomastni siri, školjke, raki … (Malek b. l.) 

 

Tako nam iz jedilnika ni treba črtati vseh maščob. Maščobe morajo v vsakodnevni prehrani 

predstavljati 25–30 % celodnevnega energijskega vnosa. Pomembno je izbirati živila, ki 

vsebujejo dobre maščobe, in predvsem prebirati označbe na kupljenih živilih. (Malek b. l.) 

 

Težavo predstavlja nepoznavanje maščob. Maščob ni treba omejevati, je pa pomembno 

izbiranje zdravih maščob, izogibanje predpripravljeni in hitri hrani, ki vsebuje le nezdrave 

maščobe, nujno potrebno pa je prebiranje deklaracije na izdelkih. Zaradi nepoznavanja 

maščob in njihovih učinkov na telo, tako pozitivnih kot negativnih, ljudje maščobe in olja 

enačijo med seboj in zaradi visoke cene zdravih maščob raje posegajo po rafineriranih oljih, 

ki so tudi 7- ali večkrat cenejša od hladno stiskanih olj (kot je na primer ekstra deviško oljčno 

olje). Prav tako je treba te zdrave maščobe in olja pravilno uporabljati. Večina teh olj ni 

primernih za segrevanje in so uporabne le kot polivke. Izjema je oljčno olje, ki se dobro 

obnese tudi pri visokih temperaturah.  

 

 

2.1.5 Vitamini in minerali 

 

Vitamini in minerali so našemu telesu zadostni že v majhnih količinah. Najprimernejši način 

za vnos le-teh je z uživanjem čim bolj raznovrstne prehrane. Vsako telo potrebuje različno 

količino vitaminov in mineralov, kar pomeni, da njihova biološka vrednost ni odvisna le od 

njihove sestave, temveč od prehranjenosti telesa, prebave posameznika pa tudi od načina 

priprave hrane. Vitamini v telesu sodelujejo pri več različnih procesih, kot so obnavljanje 

kože, pravilno delovanje živcev, možganov, celotnega imunskega sistema in varujejo telo 

pred prostimi radikali. Naše telo jih samo ni zmožno proizvajati, zato jih moramo zaužiti s 

prehrano. Poznamo vitamine A, D, E in K, ki so topni v maščobi, ter vitamina B in C, ki sta 

topna v vodi. V vodi topni vitamini se torej iz telesa hitro izločijo s pomočjo ledvic in kože, 

zato so zaloge teh vitaminov zadostne le za kakšen teden. Pri vitaminih, topnih v maščobi, je 

treba biti previden, saj se lahko kopičijo v telesu in ob močno povišanem vnosu lahko pride 
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do zastrupitve. Nasprotno pa lahko zaradi nezmožnosti kopičenja vitaminov, topnih v vodi, 

pride do večjega pomanjkanja le-teh. (Korošec b.l. in Pokorn 2005) 

 

Minerale telo nujno potrebuje, vendar se zadovolji že z majhnimi količinami. Delimo jih na 

makro- (natrij, kacij, magnezij, kalij, fosfor, žveplo) in mikroelemente (železo, jod, baker, 

cink …). Rastlinska in živalska hrana vsebujeta dovolj mineralov, potrebnih za pravilno 

delovanje človeškega telesa, kar pomeni, da jih v telo vnesemo le z dovolj raznoliko prehrano. 

Živila sama vsebujejo več telesu potrebnih snovi, ki se med seboj dopolnjujejo. Vitamini in 

minerali so tako medsebojno povezani in njihovo delovanje je optimalno le, če jih uživamo z 

živili. Omeniti velja še vlaknine, predstavljene v enem izmed prejšnjih poglavij. Čeprav so za 

telo in pravilno prebavo nujno potrebne, pa lahko prevelik vnos le-teh privede do 

pomanjkanja mineralov v telesu, saj vlaknine nase vežejo nekatere minerale. Vitamine in 

minerale najdemo praktično v vseh osnovnih nepredelanih živilih, kot so sadje in zelenjava, 

meso in živalski produkti, olja, žita … (Korošec b. l.) 

 

2.1.6 Sadje in zelenjava 

 

Sadje in zelenjava spadata med živila, ki bi ju morali mladostniki uživati vsak dan. Sta 

odličen vir vitaminov, elementov in vlaknin, ki jih šolarjevo telo nujno potrebuje za razvijanje 

in odraščanje. Sadje in zelenjava sta pomembna za zdravje, saj vsebujeta snovi, pomembne za 

normalno rast in razvoj ter varujejo pred nalezljivimi boleznimi in različnimi kroničnimi 

boleznimi v odrasli dobi. Učinkovito pa tudi redčijo energijsko gostoto sestavljenih obrokov. 

(Gabrijelčič Blenkuš et al. 2007) 

 

Žal pa glede na podatke iz literature mladostniki dnevno ne uživajo dovolj sadja in zelenjave. 

V raziskavah HBSC (opisanih v poglavju o zdravem prehranjevanju), ki so bile opravljene v 

letih 2002, 2006 in 2010, so raziskovalci med drugim preučevali tudi trende v uživanju sadja 

in zelenjave. V raziskavo so zajeti mladostniki od 11 do 15 let. (Fajdiga Turk 2013) 

 

V preučevanem obdobju se delež mladostnikov, ki so sadje uživali vsak dan, ni bistveno 

spreminjal. Prav tako ni prišlo do bistvenih sprememb trendov uživanja zelenjave vsak dan. 

Rahel porast je zaslediti le pri 11-letnikih, kar je pričakovana sprememba, saj se mlajši 
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mladostniki, ki še niso v obdobju pubertete, bolj odzivajo na zdravstvena priporočila in bolj 

zaupajo odraslim. Vsako posamezno obdobje odraščanja mladostnika ima svoje različne 

vedenjske značilnosti in tudi to lahko prištevamo k razlogom za sprejemanje oziroma 

zavračanje priporočil o pomenu zdravega prehranjevanja. Starejši mladostniki so na udaru 

trženja. Medijski vpliv in vpliv vrstnikov se jih dotakne bolj kot vpliv staršev, zdravstvenih 

delavcev, strokovnjakov. Mladi želijo biti pri izbiranju živil neodvisni in se posledično tudi 

upirajo nasvetom. Agresivno trženje nezdrave prehrane ima velik vpliv na prehranjevalne 

navade mladih in ravno to trženje uvrščamo tudi pod glavne krivce za epidemijo debelosti in s 

tem nastanek bolezni sodobnega časa, ki so posledica prekomerne telesne teže. (Fajdiga Turk 

2013)  

 

Raziskave glede trendov uživanja sadja in zelenjave med mladostniki najdemo po celotni 

Evropi, vendar se podatki, pridobljeni z njimi, od države do države precej razlikujejo. 

V Sloveniji so se začele promocijske aktivnosti, ki spodbujajo uživanje sadja in zelenjave ter 

širijo informacije o učinku sadja in zelenjave na človekovo telo. Leta 2004 je Ministrstvo za 

zdravje začelo s promocijsko kampanjo »5 na dan«, namenjeno širši javnosti, leto pozneje pa 

je potekala kampanja z enakim sporočilom, vendar je bila namenjena populaciji 

mladostnikov. V letu 2005 je Ministrstvo za zdravje RS izdalo smernice za prehranjevanje v 

vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki služijo kot priporočila za dnevno uživanje sadja in 

zelenjave. V začetku šolskega leta 2004/2005 so na nekaterih šolah uvedli brezplačno 

razdeljevanje sadja v šolah, kar je pripomoglo k temu, da so šole sadje približale otrokom in 

mladostnikom. Smernice in ostali ukrepi države za spodbujanje mladostnikov k uživanju 

sadja in zelenjave so podrobneje opisani v nadaljevanju diplomske naloge. (Fajdiga Turk 

2013) 

 

Sadje in zelenjava skrbita za zdravje v odrasli dobi. Zaradi svoje nizke energijske gostote 

pomagata tudi pri zmanjševanju in vzdrževanju telesne teže. Kljub ukrepom, ki jih izvajajo 

država in šole, se ta trend premalo spreminja, kar sem tudi sama predpostavljala. Le-to 

pomeni, da je treba na državni ravni še naprej uvajati razne ukrepe ali dopolniti že obstoječe 

za povečanje uživanja sadja in zelenjave predvsem med mladostniki in šolarji. Vendar zakaj 

ravno v tem obdobju?  

Okus otroka naj bi se najbolj razvijal od uvajanja mešane prehrane pa do njegovega drugega 

leta starosti, vendar se prehranske navade izoblikujejo tudi v mladosti. In te vplivajo na 
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nadaljnje zdravje in prehranjevanje mladostnika in kasneje odraslega. Država posledično 

pripomore k ozaveščanju mladostnikov o pomenu zdrave prehrane na njihovo zdravje in 

počutje. Raziskovalci na tem področju sledijo trendom prehranskih navad skozi čas, saj je to 

pomembno za ugotavljanje uspešnosti raznih ukrepov in sprememb na teh področjih. Kako se 

oblikujejo prehranjevalne navade, pa bomo spoznali v nadaljevanju. (Fajdiga Turk 2013) 

2.2 Oblikovanje prehranjevalnih navad 

 

Človek je po svoji naravi vsejed. Kako se prehranjuje, pa je odvisno od procesa učenja, ki je 

povezan tudi z genetskimi predispozicijami posameznika in kako človek pokuša raznovrstno 

hrano. Na prehranjevalne navade človeka vpliva vrsta dejavnikov. Med fiziološke procese 

spadajo procesi, povezani z vrsto in količino hrane, ki jo zaužijemo. Med nefiziološke 

dejavnike pa spadajo čustva, socialni dejavniki, dnevni ritem, razpoložljivost … In ravno 

slednji  vplivajo na fiziološke procese. (Kostanjevec 2013) 

 

Prehranjevalne navade ljudi se spreminjajo tudi glede na razpoložljivost hrane, okus, socialni 

status … Predvsem pa se prehranjevalne navade spreminjajo z leti odraščanja. Spremeni se 

izbor živil, velikost obrokov, ritem prehranjevanja. Ob rojstvu in mesece po njem se otrok 

prehranjuje zgolj z materinim mlekom v nekajurnih presledkih. Ko novorojenček odrašča in 

se razvija, se spreminjajo tudi njegove prehranske potrebe. Počasi se začne privajati tudi na 

drugo hrano in v nekaj letih otroku ostanejo v povprečju le še trije obroki dnevno. Na 

pogostost obrokov in vrsto hrane vpliva tudi okolje, v katerem živi. Otroci so v prvih petih 

letih izpostavljeni različnih oblikam prehranskega izobraževanja in so odvisni od okolja, v 

katerem živijo, saj so starši glavni vir informacij o hrani in hranjenju. Njihova naloga je, da 

otroku predstavijo zdravo in nezdravo prehrano ter vzroke in posledice uživanja slednje 

oziroma da otroku predstavijo kombinacijo živil, ga privajajo na različne okuse, spodbujajo in 

omejujejo dostop do določenih živil. (Birch in sod. v Kostanjevec 2013) 

 

Menim, da so starši odgovorni za večino prehranjevalnih navad otrok, a se nekateri žal ne 

potrudijo dovolj, da bi njihovi otroci uživali tudi sadje in zelenjavo. Razumljivo je, da otroka 

bolj privlači okus sladkarij, ki vsebujejo veliko sladkorja, prav ta pa ima lastnost, da na naše 

telo deluje na podobnem način kot droga – ob vsakem vnosu ga naše telo želi vedno več. 
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Starši dajo otrokom poskusiti zelenjavo le enkrat in ko jo otrok zavrne, tega ne poskušajo več. 

Tak otrok po vsej verjetnosti tudi v mladostniških letih ne bo užival zelenjave. Nekaj manj 

težav je pri sadju, saj je zaradi sladkastega okusa za večino otrok privlačnejše kot zelenjava.  

 

Pri otroku je za sprejemanje določene hrane torej pomembno predvsem okolje, v katerem živi, 

in socialni odnosi med njim in starši.  

Kako pa je s prehranjevalnimi navadami kasneje, v mladostniških letih? Takrat nanje vpliva 

več dejavnikov. Osredotočila se bom predvsem na psihološke in socialne dejavnike. Najprej 

je pomembno fizično okolje, tj. okolje, v katerem je otroku na razpolago določena hrana (v 

šoli, restavracijah) in ki dejansko spodbuja uživanje določene hrane. Drugi pomemben 

dejavnik je vedenje v družini, njen življenjski slog in samo družinsko okolje, ki ga zaznamuje 

predvsem posnemanje in normativna pričakovanja. Ko pa otrok začne hoditi v šolo, imajo 

poleg družine pomembno vlogo vrstniki, ki jih otrok oziroma mladostnik posnema. Zanj so 

pomembna normativna pričakovanja, prepričanja in vedenje vrstnikov. Obstajajo pa še osebni 

dejavniki, kot je preferenca do določene hrane, lastna pričakovanja,… (Kostanjevec 2013) 

 

2.2.1 Fizično okolje 

 

Fizično okolje se z leti spreminja. Najprej je za otroka fizično okolje njegov dom, družina. 

Kako družina vpliva na otrokove prehranjevalne navade, je opisano v naslednjem 

podpoglavju.  

 

Ko otrok začne hoditi v vrtec, se njegove prehranjevalne navade spremenijo. V vrtcu otrok 

dobi tri obroke, kar predstavlja večino obrokov v enem dnevu. Torej se njegove 

prehranjevalne navade prilagodijo vrtčevski prehrani. Vrtci pa se med seboj razlikujejo, saj 

poznamo javne, privatne, valdorfske vrtce (slednji precej pozornosti posvečajo zdravi 

prehrani otroka) … Po pogovorih z nekaterimi materami sem opazila, da so nekatere 

zadovoljne s prehrano otroka v vrtcu, druge ne. Predvsem starši, ki v domačem okolju ne 

posvečajo pozornosti zdravemu prehranjevanju, so zadovoljni že s tem, da imajo otroci v 

vrtcu na razpolago sadje.  

Starši, ki pa doma dajejo velik poudarek zdravemu prehranjevanju, so z vrtčevskimi obroki 

manj zadovoljni. Le-ti se v domačem okolju poskušajo izogibati sladkorju, beli moki, 
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predelanim mesnim izdelkom in na tak način prehranjevanja se navadi tudi otrok. Ko pa gre 

otrok v vrtec, tam prejema tri obroke dnevno. Na jedilniku se znajdejo razne paštete, 

hrenovke, čokoladni namazi in predvsem preveč sladkani sokovi. Otrok se kaj hitro navadi na 

takšno hrano in začne zavračati sadje in zelenjavo, kar pripelje do tega, da se prekomerna 

telesna teža začne pojavljati že pri predšolskih otroci.  (ženska.si 2014) 

 

V osnovni šoli mladostnik prav tako prejme dva ali tri obroke. Le-te imajo v Sloveniji svoje 

kuhinje, kjer pripravljajo hrano. Čeprav je to področje pri nas zakonsko urejeno, se žal na 

osnovnošolskih jedilnikih prevečkrat znajde hrana, polna maščob, soli, sladkorjev. Prav tako 

so težava avtomati s prigrizki na šolah, na katerih ne zasledimo oreščkov, energijskih tablic 

ali česa podobnega, razpolagajo pa s slanimi prigrizki, čipsom, sendviči, polnimi majonez, 

dodatkov za obstojnost, s sladkanimi gaziranimi sokovi, energijskimi napitki. Mladostniki 

imajo tovrstno hrano vsakodnevno na dosegu roke, kar vodi v problematiko, ki se ji bom 

pozorneje posvetila v nadaljnjih poglavjih.  

2.2.2 Družinsko okolje 

 

Človek se primarno socializira v okviru družine. Otroci ne glede na zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo z vedenjem svojih staršev le-te posnemajo oziroma se njihovo vedenje razvije 

iz posnemanja vedenja staršev.  

Starši imajo s pripravljanjem hrane v družini močan vpliv na nadaljnje otrokove 

prehranjevalne navade, ki se najbolj oblikujejo v zgodnjem življenjskem obdobju. Nekateri 

psihologi omenjajo tako imenovani družinski paradoks in menijo, da se dečki zgledujejo po 

očetu, deklice pa po materi. (Koch 2008) 

 

Kot vsi vemo (bodisi iz vsakodnevnega življenja bodisi iz medijev), imajo največji vpliv na 

čezmerno hranjenost premalo gibanja, sladke pijače in prigrizki, ki pa so najbolj priljubljeni 

prav pri otrocih in mladostnikih.  

Raziskava Univerze v Washingtonu (Washington State University v Nauert, 2013) je 

pokazala, da slabe prehranjevalne navade staršev, posebej matere, vplivajo na nadaljnje slabe 

prehranjevalne navade otrok in mladostnikov. Kot sem že omenila, otrok posnema vedenje 

svojih staršev in tu nastane problematika s slabim prehranjevanjem staršev, ki se prenaša na 

otroka.  
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Starši zmotno mislijo, da morajo otroci pojesti vso hrano, ki je na krožniku, čeprav so že siti. 

In ravno iz takega vedenja se razvijejo izbirčni jedci. Otroci z zelo intenzivnim tekom se 

razvijejo pri materah, ki jedo pod vplivom čustev. Starši velikokrat tudi pretiravajo z 

velikostjo porcij obrokov in posledično se otrok že v otroštvu začne prenajedati, te 

prehranjevalne navade pa se iz leta v leto samo še stopnjujejo. (Washington State University v 

Nauert 2013) 

 

Naslednja problematika, ki se pojavlja v družinah, so kalorični in nehranljivi prigrizki. Če 

otrok noče pojesti celega obroka, mu starši dajo sladkarije ali čips, ki so za otroke zelo 

mamljivi, okusni in se kaj hitro navadijo nanje. Nezdravih prigrizkov pa starši ne bi smeli 

imeti doma in bi jih morali zamenjati s sadjem, zelenjavo, oreščki. Že tako pride prehitro čas, 

ko starši nimajo več tolikšnega vpliva na otrokovo prehranjevanje,  čas, ko gredo otroci v šolo 

in med odraščanjem navadno raje sežejo po nezdravih prigrizkih. (Washington State 

University v Nauert 2013) 

 

Starši s pomočjo hrane tudi upravljajo z vedenjem otrok. Z nezdravimi prigrizki jih 

nagrajujejo, spodbujajo k učenju, pomirijo, zamotijo, kar pa vodi v nadaljnje zadovoljevanje 

čustvenih potreb in uravnavanje medsebojnih odnosov s hrano. S takim vedenjem starši 

svojemu otroku zelo škodujejo, čeprav se tega ne zavedajo. Ravno tako ima škodljiv vpliv,  če 

starši sami ne sledijo načelom zdravega prehranjevanja, od otrok pa zahtevajo in jih 

spodbujajo k izbiri zdrave prehrane. Tak otrok postane zmeden, saj starši, ki so otrokov zgled,  

ravnajo neskladno s svojimi zahtevami. (Suzana 2011) 

Starši lahko tako sami poskrbijo za zdrav življenjski slog vsaj v obdobjih, ko imajo nad njim 

še dovolj vpliva. Ko pride čas pubertete, se otroci začnejo upirati in starši imajo pri njegovih 

prehranjevalnih navadah vedno manj vpliva. Sama uvrščam med problematiko še delovni čas 

staršev, ki jim ne dopušča dovolj časa za ustrezno pripravo obrokov. Starši, ki so na delovnem 

mestu več kot 8 ur, so preutrujeni za pripravljanje obrokov in raje posegajo po hitri hrani. 

Naslednja težava so starši, katerim se toplih obrokov ne da pripravljati, ker naj bi to bilo 

zamudno in jim kuhanje ne gre od rok.  

Včasih je bilo pri družinah za tople obroke poskrbljeno s strani babic, ki so bile doma in 

skrbele za gospodinjstvo, sedaj pa se delovna doba tako moških kot žensk podaljšuje in ljudje, 
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starši in stari starši so manj doma in časa za gospodinjenje in pripravljanje toplih obrokov 

zmanjkuje. 

2.2.3 Vpliv vrstnikov 

 

V študijah socialnega učenja (Bandura, Miller in Dollard v Kobal Grum in Seničar 2012) so 

otroci opazovali druge otroke in odrasle neznance pri prehranjevanju; le-ti so namenoma jedli 

hrano, ki opazovalcem ni bila všeč. Rezultati te raziskave so pokazali, da otroci posnemajo 

druge otroke, torej vrstnike, ne pa tudi neznanih odraslih, kar je tudi razlog, da otroci v vrtcu 

jedo skupaj, na ta način opazujejo eden drugega in se med seboj posnemajo, posledično pa se 

navadijo jesti raznoliko hrano. (Kobal Grum in Seničar 2012) 

 

Ko otrok odraste v mladostnika, čas, ki ga je do sedaj v večini preživel s svojo družino, 

preživlja s svojimi vrstniki. Mladostnik dobi potrebo po neodvisnosti od staršev in po socialni 

podpori vrstnikov. Z njimi želijo biti mladostniki povezani in čutiti pripadnost. Vrstniki si 

med seboj pomagajo razvijati socialne kompetence in si oblikovati svoje identitete. Ravno 

zato imajo v mladostnih letih vrstniki velik vpliv na vedenje in tako tudi na prehranjevalne 

navade. (Hočevar 2011) 

 

Raziskava, objavljena v Child Development (Trieu in Hill 2014),  je pokazala, kako vrstniki 

vplivajo na prehranjevalne navade mladostnikov. Ko v šolski jedilnici mladostnik, ki ima 

močan odpor do določene zelenjave, sedi za isto mizo z mladostnikom, ki ima to zelenjavo 

zelo rad, se lahko zgodi, da bo mladostnik z odporom do zelenjave postopoma sledil zgledu 

vrstnika in poskusil zelenjavo. Navedeno je značilno predvsem za otroke v nižjih razredih 

osnovne šole. (Trieu in Hill 2014) 

 

Z odraščanjem postaja sprejemanje sovrstnikov mladostniku najpomembnejše. Socialni 

pritiski imajo tako vedno pomembnejšo vlogo pri prehranjevalnih navadah.  

Mladostniki se v letih odraščanja začnejo upirati svojim staršem, saj je lahko izbira določene 

hrane tudi sredstvo upora – ravno z izbiro nezdrave hrane poudarjajo svojo samostojnost in 

povezujejo z odraslostjo. Tovrstna hrana mladostnikom predstavlja užitek, druženje z vrstniki, 

zabavo. Prehranjevanje mladi dojemajo kot del druženja z vrstniki, z njegovo pomočjo se 

vključujejo in socializirajo. Predvsem dekleta zdravo hrano povezujejo z domom in družino, 
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hitra hrana pa jim pomeni zadovoljstvo, druženje s prijatelji, neodvisnost. Dojemajo jo kot 

nekaj običajnega in normalnega za mladostnika. (Kostanjevec 2013) 

 

Uživanje zelenjave, sadja in hrane z manj maščobami lahko med mladostniki izzove 

negativne komentarje in pripombe. In ker je mladim v obdobju odraščanja mnenje vrstnikov 

med najpomembnejšimi, se v nadaljnje tovrstni hrani v družbi izogibajo. Raje posegajo po 

nezdravih prigrizkih in se tako počutijo vključene v družbo. Velik vpliv na to, katera hrana je 

priljubljena med mladostniki, pa imajo mediji, ki promovirajo nezdravo prehrano in prigrizke. 

Vplivi medijev so opisani v naslednjem poglavju.  

 

2.2.4 Vpliv medijev 

 

Mediji in prehranska industrija vedo, na katero ciljno populacijo lahko najbolj vplivajo. 

Otroci sami ne znajo kritično preceniti informacij, zato ima oglaševanje nanje drugačen vpliv 

kot na odrasle. Mladostniki so še posebej dojemljivi za čustvene poudarke v oglasih, mlajši pa 

so zaradi pomanjkanja življenjskih izkušenj še posebej dojemljivi za oglaševanje nezdrave 

prehrane. Vse agresivnejše trženje nezdravih izdelkov, ki ni omejeno samo na trgovino, pa 

ima pri mladostnikih vpliv na njihove prehranjevalne navade. V samih šolah in njihovi bližini 

visijo plakati, ki tržijo sladke gazirane pijače, slane prigrizke, sladkarije. Zasledimo celo 

oglaševanje v učnih gradivih, kar pomeni, da je mladostnik vsakodnevno izpostavljen takemu 

oglaševanju in ta živila sprejme kot del vsakdana. Ponudniki hitre hrane ponujajo svoje 

izdelke, kot so pice, hamburgerji, krompirčki, sladke pijače, v neposredni bližini šol. A 

oglaševanje ne ostaja omejeno na okolje izven šole; preseli se celo v same šolske klopi. 

Prvošolci kot darilo dobrodošlice prejmejo razne sladkarije, sokove. V otroških in mladinskih 

revijah in celo učbenikih lahko vidimo trženje živil z neustreznim prehranskim profilom.  

(Zveza potrošnikov Slovenije 2013) 

 

Oglaševanje za mlajšo populacijo je na televiziji izrazitejše ob koncu tedna. Oddaje, 

namenjene otrokom, vsebujejo oglase za živila. V njih nastopajo veseli, razigrani otroci, ki 

določeno živilo uživajo v družinskem okolju. Poslužujejo se raznih trikov, da otroke živilo 

bolj pritegne, kot je vabilo k nagradni igri, zbiranju nalepk, igri.  (dr. Pajk Žontar v Zveza 

potrošnikov Slovenije 2013) 
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2.3 Psihološki pomen hrane  

 

V psihologiji je veja, ki preučuje človekovo prehranjevanje oziroma psihološke učinke 

prehrane na človekovo telo – psihologija prehrane. Njene zametke najdemo v 70-ih letih 

prejšnjega stoletja v tako imenovani teoriji polja Kurta Lewina. V njej je opredelil vedenje, 

povezano s hrano. Prepoznal je kompleksnost procesov, ti pa vključujejo kulturne, socialne in 

psihosocialne razsežnosti. Psihologija prehrane kot veja psihologije ni stara veda. Nekateri 

avtorji jo uvrščajo v pozna 70. leta prejšnjega stoletja z ustanovitvijo Zveze za raziskovanje 

prehranjevalnega vedenja. Glavno raziskovalno vprašanje zveze je bilo, zakaj človek je, kar 

je, zakaj človek začne in zakaj preneha jesti. V zadnjih letih pa psihologija prehrane pridobiva 

na pomenu, saj se vedno bolj soočamo s hrano, ki je namesto potešitvi lakote namenjena 

zatiranju čustev. (Kobal Grum in Seničar 2011) 

 

Hrana nam vsem že v otroških letih nudi prvo izkušnjo ugodja. Dojenček, ki joče, dobi s 

procesom hranjenja prijeten občutek zadoščenja, začasno ga potolaži, pomiri in sprosti. 

Hranjenje nas že v otroštvu najtesneje povezuje z osebo, ki nam je dala življenje in sedaj skrbi 

za nas. Tako nam s hrano ta oseba daje občutek varnosti, zaščite, ljubljenosti. S hranjenjem so 

izražena čustva osebe, ki skrbi za novorojenčka, in tako se pri njem razvijejo posebna čustva. 

Hrana postane človeku v podzavesti prispodoba ugodja, zadoščenosti, tolažbe. Tako vidimo, 

da ima hrana psihološki pomen za človeka že od njegovega rojstva dalje. (Tomori 2013) 

 

Čustveno doživljanje hrane nastane težava, če je otrok, mladostnik v čustveni stiski in išče 

tolažbo v njej, saj mu hrana postane prispodoba ugodja, zadoščenosti, tolažbe. Tako postane 

sredstvo za rahljanje tesnobe, zmanjševanje osamljenosti. Nasprotno pa lahko otrok hrano 

uporablja tudi kot sredstvo upora in jo namensko odklanja, ko prihaja do napetosti, nesoglasij 

z bližnjimi osebami. (Tomori 2013) 

 

Hrana na žalost nekaterim staršem služi kot sredstvo nagrajevanja ali kaznovanja in z njo 

obvladujejo odnose v družini. Tudi tako obnašanje staršev lahko pripelje otroka do motenj 

hranjenja; zavrača določeno hrano in v obdobju adolescence uporablja hitro hrano kot 
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sredstvo upora proti staršem. V dobi odraščanja mladostniku prehranjevanje pomeni 

odraščanje in osamosvajanje. Mladostnik ni več prisiljen vedno jesti v družinskem okolju in 

prehranjevalne navade se preselijo tudi izven domačega okolja. Prehranjevanje služi druženju 

z vrstniki in žal tudi dokazovanju med njimi. Zaskrbljujoče pa je, da sredstvo dokazovanja v 

mladostniških letih nista sadje in zelenjava, temveč hitra in nezdrava prehrana. Nasprotno pa 

je lahko hrana mladostniku oziroma v večini primerov mladostnicam grožnja. V teh primerih 

se pri dekletih, ki sledijo medijskim lepotnim idealom, razvije odpor do hrane, kar pripelje do 

motenj hranjenja, kot so anoreksija, bulimija … (Tomori 2013) 

 

Kljub temu pa je lahko tudi pri odraslih hrana odraz različnih človekovih doživljanj. V odnosu 

do jedi, načinu sprejemanja jedi, načinu hranjenja lahko razberemo značajske značilnosti 

posameznika. Nekateri ljudje jedo le iz potrebe, nekateri iz zadovoljevanja čustvene praznine, 

nekateri pa v hrani uživajo – tak človek se ne prenajeda, kar pomeni, da je toliko, da to ne 

škoduje njegovemu telesnemu ali duševnemu ravnovesju. Le-to pa ne velja za osebe, ki v 

hrani iščejo uteho. Iz tega je razvidno, da hrana ni le sredstvo preživetja, ampak žal vedno 

pogosteje sredstvo za upravljanje z raznimi psihičnimi in čustvenimi težavami. (Tomori 2013) 

2.4 Prehrana v šoli  

V moderni dobi so se razvila številna obolenja, ki so odraz slabih prehranjevalnih navad in 

nezadostne telesne aktivnosti v mladosti. Vendar se vse te bolezni ne pokažejo šele v odrasli 

dobi. Težave, kot so uravnavanje telesne teže in bolezni gibal, se kažejo že pri otrocih in 

mladostnikih. V mladosti pridobljene navade se v večini primerov prenašajo tudi v odraslo 

dobo. Glede na podatke iz literature redno zajtrkuje le polovica državljanov Slovenije. 

Prehranjevalne navade srednješolcev naj bi bile slabše od prehranjevalnih navad 

osnovnošolcev. (Brcar 2005) 

 

Nekateri avtorji menijo, da je pomemben vzrok slabih prehranjevalnih navad tudi »slaba 

organizacija šolske prehrane, neurejeno subvencioniranje javne prehrane, priporočenemu 

ritmu prehranjevanja neprilagojen šolski urnik, slaba ponudba in neozaveščenost posameznika 

in družbe o pomenu zdrave prehrane za rast in razvoj otrok in mladostnikov.« (Brcar 2005, 

115) 
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2.4.1 Zakon o šolski prehrani  

 

Prehrano v šolah po Sloveniji ureja Zakon o šolski prehrani, s katerim je urejena organizacija 

šolske prehrane za učence in dijake, pravica do subvencije za prehrano ter nadzor nad 

izvajanjem zakona. Prehrana v šoli zajema štiri obroke: zajtrk, malico, kosilo in popoldansko 

malico. Malica je obvezna, mora pa biti topla ali energijsko in hranilno bogatejša hladna 

malica. Kot dodatno ponudbo lahko šola organizira tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico.  

V tretjem členu zakona so opredeljeni cilji tega zakona, ki vključujejo tudi načelo zdravega 

prehranjevanja v šolah. Kakovostna šolska prehrana naj bi ob upoštevanju načel trajnostne 

potrošnje vplivala na optimalen razvoj učencev in dijakov, razvijala zavest o zdravem 

prehranjevanju in njegovem pomenu. Vsi učenci in dijaki, tudi tisti iz socialno manj 

vzpodbudnih okolij, morajo imeti dostop do zdrave šolske prehrane.  

Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-

izobraževalnih zavodih. (Uradni list RS 2013) 

 

2.4.2 Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 

 

Smernice so nastale, ker je v vrtcih in šolah manjkalo določil, ki bi zagotavljale kakovostne 

obroke hrane. Njihov cilj je bil uresničevanje teh smernic v vrtcih in šolah ter prilagajanje  

jedilnikov hranilnim in energijskim potrebam v skladu z novimi smernicami. (Gabrijelčič 

Blenkuš et al 2005)  

V smernicah so upoštevane referenčne vrednosti za vnos hranil Ministrstva za zdravje RS, ki 

vsebujejo priporočila in vrednosti za energijski vnos in vnos hranil za vse starosti ter oba 

spola za področje Srednje Evrope. (Gabrijelčič Blenkuš et al 2005) 

 

Smernice vsebujejo naslednja priporočila: 

- Jedilniki naj bodo usklajeni s priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi 

starostnih skupin otrok. Upošteva se zmerna telesna dejavnost. 

- Šole in starše naj se spodbuja, da otrokom in mladostnikov zagotovijo poleg športne 

vzgoje v okviru šole še eno uro telesne dejavnosti dnevno, da bosta energijski vnos in 

poraba v ravnovesju. 
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- Obroki naj bodo sestavljeni iz priporočenih različnih vrst živil, kar bo zagotovilo 

zadosten vnos vseh hranil, ki so potrebna za rast, razvoj in delovanje organizma. 

- Prednost naj imajo sadje in zelenjava, kakovostni ogljikovi hidrati, kakovostne 

beljakovine ter kakovostne maščobe. To so polnovredna žita in žitni izdelki, mleko in 

mlečni izdelki z manj maščobami, ribe, stročnice, pusto meso in oljčno, repično ali 

druga rastlinska olja.  

- Za vzdrževanje ustreznega hranilnega in energijskega ravnovesja naj se v vsak obrok 

vključi sveže sadje in/ali zelenjavo. 

- Otrokom in mladostnikom mora biti na voljo dovolj pijače, predvsem vode. 

- Otrokom in mladostnikom naj bo glede na pouk in dejavnosti omogočeno uživanje 

vseh priporočenih obrokov s poudarkom na zajtrku.  

- Za uživanje vsakega obroka mora biti dovolj časa. Obroki morajo biti postreženi v 

okolju, ki stimulira pozitiven odnos do prehranjevanja.  

- Pri načrtovanju jedilnika je treba upoštevati tudi želje otrok in mladostnikov ter jih 

uskladiti s priporočili o ustreznosti prehrane.  

(Gabrijelčič Blenkuš et al 2005) 

 

2.5 Ukrepi za izboljševanje prehranskih navad  

 

2.5.1 Ukrepi Evropske unije  

 

Evropska unija se je glede na zmanjševanje porabe sadja in zelenjave pri otrocih odločila, da 

začne s spodbujanjem uživanja le-teh. V večini držav članic Evropske unije je poraba sadja in 

zelenjave pod priporočenim dnevnim vnosom, kar je 400 g dnevno. Vse več je tudi otrok s 

prekomerno telesno težo, debelost med mladostniki narašča, s tem pa se povečuje tudi 

tveganje za nastanek bolezni sodobnega časa. (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 2013)  

 

Zato je Svet EU ob podpori Evropskega parlamenta leta 2008 potrdil idejo o shemi šolskega 

sadja. Evropska komisija je s šolskim letom 2009/2010 uvedla shemo šolskega sadja in 
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zelenjave, ki omogoča brezplačno deljenje sadja in zelenjave otrokom v šoli, ki se ju 

obravnava in deli kot dodaten obrok. Ta shema se pri nas financira v 75 % financirana s strani 

Evropske unije, 25 % pa države. Financiranje poteka v obliki letne ovojnice za vsako leto in 

za vsako državo članico posebej. Šole plačajo račun za nabavljeno sadje in zelenjavo, nato pa 

vložijo zahtevek za povračilo stroškov. Od letošnjega šolskega leta naprej so šole upravičene 

tudi stroškov spremljevalnih ukrepov, kamor spadajo izobraževalne dejavnosti. V projektu 

sodelujejo sektorji za kmetijstvo, javno zdravje, izobraževalni sektor, predstavniki civilne 

družbe in druga relevantna zainteresirana javnost. (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 2013) 

 

Obstajajo tudi pogoji za izvajanje sheme šolskega sadja in zelenjave za državo članico. 

Država mora vsako leto pripraviti strategijo, v kateri določi spisek sadja in zelenjave, določi 

trajanje sheme, opredeli ciljno skupino, navede relevantne partnerje in obvezne spremljevalne 

ukrepe ter proračun. Nujno potrebno je obveščanje javnosti o izvajanju sheme s plakati ali 

drugimi sredstvi za obveščanje javnosti. Obvezen je tudi reden monitoring ter vrednotenje 

sheme šolskega sadja in zelenjave. (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 2013) 

 

2.5.2 Ukrepi na nacionalni ravni 

 

Zdravstveno varstvo otrok in mladine v Sloveniji ima že dolgoletno tradicijo. V Sloveniji je 

bila prva ambulanta za otroke ustanovljena leta 1906, prvi otroški dispanzer je bil odprt leta 

1923, državna šolska klinika pa leta 1924. Po koncu druge svetovne vojne se je dejavnost 

zdravstvenega varstva otrok in mladine razširila v vse občine. Dejavnost so opravljali 

zdravniki pediatri, ki so bili šolani po zahodnem standardu. (Brcar 2005) 

 

Država je tako poskrbela, da se otroke in mladino zdravstveno obravnava ločeno od odraslih. 

Za reševanje obstoječih zdravstvenih težav in krepitev zdravja ima država vrsto ukrepov.  

Osredotočila se bom na težave prehranskih navad. (Koprivnikar et al. 2012) 

Država lahko vpliva na prehranjevalne navade in zdrav življenjski slog z raznimi 

zakonodajnimi  ukrepi. Nekateri od teh so naslednji: 

- Omejitev trženja nezdrave hrane in pijače otrokom ter mladostnikom. S prepovedjo 

oglaševanja v šolah in prepovedjo namestitve raznih avtomatov ter prepovedjo 

nagradnih iger država nudi zaščito pred trženjem v šolskem okolju.  
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- Z ohranitvijo šolskih kuhinj, možnostjo uživanja vseh priporočenih obrokov med 

poukom, vključevanjem živil iz lokalne pridelave država ohranja in izboljšuje 

zakonsko urejen sistem organizirane šolske prehrane. 

- Povečanje dostopnosti sadja in zelenjave ter mlečnih izdelkov v vseh šolah. 

- Država določa minimalne standarde in pogoje za zagotavljanje varnosti. 

- Zvišanje obdavčitve tobačnih izdelkov in alkohola. 

- Popolna prepoved oglaševanja in razstavljanja tobačnih izdelkov ter omejitev ali 

prepoved oglaševanja alkoholnih pijač ter prepoved donacij in sponzorstva tobačne ter 

alkoholne industrije.  

- Zmanjševanje dostopnosti tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač, uvedba slikovnih 

opozoril na tobačnih izdelkih, prepoved prodaje tobačnih izdelkov z raznimi okusi. 

(Koprivnikar et al. 2012) 

 

V okviru zdravstvenega sistema so ukrepi za izboljševanje prehranskih navad in zdravja med 

mladostniki v obliki poenotenja, posodobitve, standardizacije ter spremljanje in vrednotenje 

vsebin vzgoje za zdravje, ki potekajo v okviru šol za starše ter preventivnih t. i. sistematskih 

pregledov za predšolske in šolske otroke, mladostnike, študente. Ukrep vključuje še okrepitev 

dela zdravstvenih delavcev v šolah. Izvajalci morajo biti tudi ustrezno izobraženi. 

(Koprivnikar et al. 2012) 

 

Poleg zakonodajnih ukrepov pa država pomaga tudi s cenovno dostopnostjo bolj zdrave 

hrane, poskušanjem preoblikovanja hranilne sestave tistih nezdravih živil, ki so med otroki in 

mladostniki najbolj priljubljeni ter z uvedbo promocijskih programov za spodbujanje fizične 

in telesne aktivnosti med mladimi, da bo le-ta dostopna tudi otrokom in mladim iz družin s 

slabšim socialno-ekonomskim položajem (subvencije, brezplačne vadbe, brezplačen dostop 

do telovadnic, igrišč …). Pomemben dejavnik, ki vpliva na neustrezne prehranjevalne navade 

otrok in mladostnikov, so mediji, zato država obvešča in ozavešča splošno javnost in 

mladostnike o vplivu industrije in medijev.  

(Koprivnikar et al. 2012) 
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2.5.3 Ukrepi v šolah 

 

Šole postajajo ustanove, kjer se bodo razvijale zdrave prehranjevalne navade. 

Otrok se prvih prehranjevalnih navad nauči v družini, naslednji vzor pa mladostniku 

predstavlja šola in njeni zaposleni. Za zdrav življenjski slog otroka in mladostnika morajo le-

ti prejemati enako »sporočilo« doma, v šoli in skupnosti.  

Učitelji in zaposleni lahko precej vplivajo na učenčev odnos do hrane. Šola lahko k temu 

pripomore tako, da zdravo prehranjevanje in telesno aktivnost vključuje na zabaven in 

ustvarjalen način v učni načrt. Ustvarja lahko partnerstva z lokalnimi pridelovalci hrane, 

športnimi društvi, knjižnicami … Za motivacijo učiteljem, da spodbujajo in poučujejo o 

zdravem prehranjevanju, bi šola lahko učiteljem in drugim strokovnim uslužbencem šole 

zagotavljala možnost poklicnega razvoja. (SA Health b. l.) 

 

Nekaj napotkov, kako lahko šola pripomore k zdravemu prehranjevanju: 

- Razvoj šolske prehranske politike in vključevanje učencev in staršev.  

- Ponudba zdrave prehrane v šolskih menzah. 

- Ocenjevanje kakovosti hrane v šolskih menzah in avtomatih s prigrizki. 

- Informiranje staršev o pomenu zdrave prehrane in telesne aktivnosti. 

- Premori za prigrizke, kot so sadje in zelenjava. 

- Učencem naj bo pri pouku vedno omogočena sveža voda. 

- Zagotavljanje prijetnega prehranjevalnega okolja. 

(SA Health b. l.) 

 

K zdravemu prehranjevanju pa spada tudi telesna aktivnost, k razvoju katere lahko šola veliko 

pripomore. Le-ta lahko s politiko telesne aktivnosti spodbuja vse zaposlene in učence k fizični 

aktivnosti. Učenci in mogoče tudi starši bi lahko soodločali o vrsti telesne aktivnosti, željenih 

športnih igrah, rekreacijskih izletih, pohodih v naravo.  Prav tako učence spodbujajo primerna 

igrišča, telovadnice, dostop do športnih rekvizitov. Z varnimi stojali za kolesa pred šolami bi 

mogoče privabili več učencev, da se v šolo vozijo s kolesi. (SA Health b. l.) 

 

Vendar je samo ozaveščanje učencev o zdravem prehranjevanju premalo. Učitelji in osebje 

šole so tisti, ki morajo biti učencem za zgled. Delovati morajo kot pozitivni vzorniki tako za 
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učence kot za njihove starše. Učitelj, ki drugim in sebi omogoča »zdravo izbiro«, to je zdrava 

prehrana in telesna aktivnost, vpliva na učence, predvsem pa tudi nase. (SA Health b. l.) 

 

Zgoraj je naštetih nekaj ukrepov, ki bi učence spodbujali k primernejšemu prehranjevanju 

 in bolj zdravem načinu življenja. Že sprejete ukrepe pa bi bilo treba ustrezno nadgraditi in 

dopolniti. Samo povečevanje dostopnosti sadja in zelenjave mladostnikom v šolah ni dovolj. 

Sočasno bi bilo treba izvajati tudi izobraževalne aktivnosti in uvesti prehransko vzgojo. Mladi 

bi morali biti izobraženi in ozaveščeni o zdravem načinu življenja s pomočjo šolskega 

sistema. Skratka, prehranska vzgoja bi morala biti vključena v šolski načrt izobraževanja in na 

ta način bi bila raven znanja o pomembnosti zdrave prehrane enotna med učenci. (Fajdiga 

Turk 2013) 

 

2.5.4 Ukrepi v družinah 

 

Zdrava in uravnotežena prehrana pri otroku stabilizira njegovo energijo, pospešuje delovanje 

možganov, vpliva na otrokovo razpoloženje. Mnogim staršem se ob pritisku vrstnikov in 

medijev, ki oglašujejo hitro hrano in nezdrav način življenja, zdi nemogoče, da bi lahko 

njihovi otroci jedli zdravo. Vendar lahko starši veliko pripomorejo k temu. S spodbujanjem 

zdrave prehrane lahko doprinesejo otrokovemu vseživljenjskemu odnosu do hrane in prav to 

je priložnost, da slednji zrastejo v zdrave in samozavestne odrasle. (W. Paul in Robinson 

2015) 

 

Kot otrokom se nam vsem razvija preferenca do hrane, ki je uživamo največ. V nadaljevanju 

bo navedenih nekaj ukrepov, s katerimi lahko starši pripomorejo k zdravemu prehranjevanju 

otrok in mladostnikov: 

- Pomembno je, da starši otrokom ne prepovedujejo popolnoma njihovih najljubših 

priboljškov, temveč jim jih občasno dovolijo zaužiti.  

- Otroci v dobi odraščanja posnemajo svoje starše, zato je pomembno, da so starši s 

svojimi prehranjevalnimi navadami vzor svojim otrokom.  

- Starši naj pripravljajo redne družinske obroke. Za tak obrok je najboljše izbrati zajtrk, 

saj je le-ta najpomembnejši, še posebej v fazi odraščanja.  
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- Otroci in mladostniki naj imajo doma čimveč toplih obrokov. Taki obroki vsebujejo 

manj maščob, sladkorja in soli kot že pripravljena kupljena hrana.  

- Starši naj svoje otroke vključijo v nakupovanje in pripravo živil. Na ta način bodo 

otroci seznanjeni z različnimi živili in njihovo prehransko vrednostjo. 

- Otrokom naj bo omogočeno, da doma posežejo po zdravih prigrizkih, ki naj bodo 

pripravljeni iz svežega sadja in zelenjave, polnozrnate moke, predvsem pa naj bo 

otrokom na voljo zdrava pijača (naravni sokovi, voda, mleko …) namesto sladkanih 

gaziranih pijač.  

- Otrokom in mladostnikom je treba omejiti porcije. Veliko staršev vztraja, da mora 

otrok pojesti vse s krožnika, hrano uporabljajo kot nagrado ali podkupnino.  

(W. Paul in Robinson 2015) 

 

Država pripomore k ozaveščanju družin z razvijanjem in uvajanjem programov za 

kakovostne odnose v družinah, ki pa vključujejo tudi pravilno soočenje z vprašanji 

debelosti, pravilne prehrane otrok. (Koprivnikar et al. 2012) 

 

2.6 Šola zdrave prehrane in zdravega načina življenja  

 

Ena izmed glavnih človekovih pravic je prav pravica do zdravja. S njo so sektorji, ki vplivajo 

na zdravje, odgovorni za poravnavo stroškov v povezavi z varovanjem zdravja. Posamezni 

javni sektorji pa so soodgovorni in tako se vzpostavi in vodi politiko pospeševanja zdravja. S 

tem ima država pomembno vlogo pri preprečevanju ali zmanjševanju kroničnih bolezni. 

(Koropec 2011)  

 

V Centru za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični je bolnišnica, kjer poteka 

rehabilitacija kronično bolnih otrok za vsa bolezenska stanja v starosti do 19 let.  

Tam poleg zdravljenja bolezni otroka pripravijo na življenje s kronično boleznijo. Pomagajo 

mu do samospoštovanja in pozitivne samopodobe. Ker poskrbijo tudi za osnovnošolsko 

izobraževanje, se otrok nauči usklajevati bolezensko stanje s svojimi obveznostmi.  

V centru je zaposleno medicinsko osebje, fizioterapevti, psihologinje in socialne delavke. 

(Center za zdravljenje bolezni otrok b. l.) 
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Debelost je kronična bolezen moderne dobe, ki pa žal iz leta v leto narašča. Ker se vse 

posledice ne pokažejo šele v odrasli dobi, temveč že v otroštvu, zdravstvo deluje na principu 

preprečevanja debelosti med otroki in mladostniki. Kot sem že v začetnih poglavjih navedla, 

so zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na oblikovanje prehranskih navad pri otrocih, starši in 

pozneje učitelji. Otroci jih imajo za zgled. V šolah in vrtcih že predavajo o zdravju in s tem 

tudi o zdravi prehrani učitelji, ki morajo biti za to ustrezno usposobljeni. (Koropec 2001) 

 

Za otroke s prekomerno telesno težo v CZBO (Centru za zdravljenje bolezni otrok) od leta 

1998 poteka zdravstvena vzgoja o prehrani in predvsem zdravem načinu življenja. Vendar pa 

vzgoje niso deležni le otroci, temveč tudi otrokovi starši. Otroci, ki prihajajo na zdravljenje, 

so iz različnih socialnih okolij in z različnimi prehranjevalnimi navadami. Nekateri otroci 

imajo dovolj znanja o zdravem prehranjevanju, vendar tega ne upoštevajo bodisi zaradi 

pomanjkanja psihične ali druge podpore bodisi zaradi čustvenih težav, uporništva, nekateri pa 

potrebnega znanja nimajo in zato niso sposobni sami shujšati.  

Otrok dobi od svojega osebnega zdravnika napotnico za CZBO, s katero pride v center, kjer je 

najprej deležen ambulantnega pregleda. Tak otrok je stehtan in izmerjena mu je telesna višina 

za lažje določanje indeksa telesne mase. V spremstvu staršev otroci izpolnijo anketni 

vprašalnik, ki vključuje tudi vprašanja o družinski anamnezi, gibanju, prehranjevaju. Na ta 

način delavci centra izvedo za otrokov način življenja in način prehranjevanja. Tak otrok in 

njegovi starši so nato seznanjeni s programom in opisom postopka hospitalizacije, ki poteka 

približno tri tedne, lahko pa tudi več. V času hospitalizacije je otrok vključen v skupinski 

program zdrave prehrane in zdravega načina življenja. V posebnih primerih lahko zdravljenje 

poteka tudi individualno. Program obsega štiri področja: 

- Prehrana: v tem sklopu je otrok poučen o zdravi prehrani, koliko obrokov dnevno 

mora zaužiti in kakšni naj bodo ti obroki. 

- Telesne dejavnosti: fizioterapevtke otroke spodbujajo k telovadbi in postopoma 

zvišujejo zahtevnost. 

- Psihološka podpora: psihologinja poskrbi, da se otrokom dviga samozavest in 

samopodoba. 

- Delovna terapija: z njo se otroci rekreirajo, spodbujajo pa tudi svojo lastno 

ustvarjalnost.  

(Koropec 2001) 
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Otrok ima kontrolni pregled po štirih ali petih tednih od odpusta. Po opravljeni šoli zdrave 

prehrane je mogoče med otroki opaziti pozitivne spremembe prehranjevalnih navad. (Koropec 

2001) 

2.7 Posledice nezdravega prehranjevanja 

Hrana ne služi le potešitvi lakote. Nezdrave prehranjevalne navade, ki vsebujejo veliko hitre 

hrane in premalo sadja ter zelenjave, vodijo v številna obolenja moderne dobe. Žal večina 

najstnikov o tem ne razmišlja in ne sledi nasvetom starejših, saj živijo v prepričanju, da so 

bolezni težava odraslih. Res je, da se nekatere obolenja, ki so posledica slabega 

prehranjevanja v mladosti, pokažejo šele v odrasli dobi, vendar pa se mladostniki že v 

najstniških letih srečujejo s težavami prekomerne telesne teže in bolezni gibal. (Brcar 2005) 

 

V začetnem delu diplomske naloge smo spoznali, da se nekatere prehranske navade prenesejo 

iz otroštva v najstništvo. Prav tako se prehranjevalne navade, pridobljene v mladosti, 

prenašajo v odraslo dobo, kar je razlog, da je na splošno pri Slovencih mogoče zaslediti 

izredno slabe prehranjevalne navade. Pod to uvrščamo neredne zajtrke, neredni obroki, preveč 

hitre in predpripravljene hrane, premalo telesne aktivnosti. (Brcar 2005) 

 

Med šolajočo mladino se slabe prehranjevalne navade odražajo z glavoboli, utrujenostjo, 

težavo s koncentracijo … Vse to je posledica premajhne količine zaužite tekočine oziroma 

nepravilen izbor le-te. Mladi raje posegajo po sladkih in gaziranih pijačah kot po naravni 

vodi. Tako v telo vnašajo preveč sladkorja in premalo tekočine. (Brcar 2005) 

 

Težave, ki se še pojavljajo v dobi odraščanja, so motnje vida in deformacije hrbtenice, kar je 

posledica zmanjšane telesne aktivnosti med mladimi, obsežno delo za šolo, delo z računalniki 

in preživljanje prostega časa pred televizijo. (Brcar 2005)  
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2.7.1 Debelost 

 

O debelosti smo vsi že veliko slišali, saj je v medijih zadnje čase veliko govora o tej težavi, ki 

ji pravijo tudi novodobna težava. Predvsem v Veliki Britaniji se precej ukvarjajo s preveliko 

telesno težo med mladimi. Epidemijo debelosti so zasledili zaradi naročanja šolskih uniform, 

saj konfekcijske številke le-teh iz leta v leto naraščajo. Tamkajšnji otroci nosijo že odrasle 

velikosti uniform. Epidemija debelosti pa ni omejena zgolj na Veliko Britanijo, niti ne na 

Evropo. Srečujemo jo povsod v vseh razvitih državah sveta. (pravljicna.si 2012) 

 

Nič drugače pa ni niti pri nas. Tudi v Sloveniji imamo porast čezmerne telesne teže in 

debelosti. Žal pa se mladi in njihovi starši premalo zavedajo, kako nezdrave prehranjevalne 

navade in prekomerna telesna teža vplivajo na slabšo kakovost življenja in povečujejo 

možnost za nastanek nekaterih bolezni v odrasli dobi. V začetku naloge je bila omenjena  

raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem okolju (HBSC). Po tej raziskavi sodeč se 

Slovenija po deležu 15-letnikov s prekomerno telesno težo uvršča na tretje mesto med 

državami v Evropski uniji, kar je zelo slab rezultat. Posledično se ti rezultati prikazujejo tudi 

pri slabši gibalni učinkovitosti mladostnikov. Glede na rezultate raziskav so glavna težava 

porasta debelosti pri nas neustrezne prehranske navade, v kar uvrščamo neredne zajtrke, 

pomanjkljivo uživanje sadja in zelenjave, pitje sladkanih pijač … Vendar pa to ni težava le 

mladostnikov. Debelost narašča tudi med odraslimi. Še več, debelost iz mladostniških let se 

prenaša in posledično stopnjuje v odrasli dobi. (Nakrst 2013)  

 

2.7.2 Sladkorna bolezen tipa 2 

 

Sladkorna bolezen tipa 2 se uvršča med najpogostejše kronične bolezni. Bolezen se sicer 

praviloma pojavlja po 45. letu starosti, vendar je v nalogi omenjena ravno zato, ker v zadnjem 

času bolezen žal narašča pri otrocih in mlajših odraslih. Ta bolezen je vsekakor posledica 

nezdravega življenjskega sloga in nepravilnih prehranjevalnih navad. Eno izmed glavnih 

tveganj za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 je debelost, maščevje okoli pasu, premalo 

gibanja, visok krvni tlak, visok holesterol. Ti dejavniki tveganja pa so pogojeni eden z 

drugim. Ta tip sladkorne se razlikuje od sladkorne bolezni tipa 1, ki se pojavi nenadoma že pri 
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otrocih ter mladih in je posledica avtoimunske okvare. Te vrste sladkorne se žal ne da 

preprečiti. Sladkorno bolezen tipa 2, ki jo opisujem, pa je moč preprečiti, in sicer zgolj z 

uravnavanjem telesne teže, telesno aktivnostjo in pravilnim prehranjevanjem. Prekomerna 

telesna teža vpliva na delovanje inzulina v telesu, povzroča pa tudi visok krvni tlak. Če pa se 

posameznik redno giblje, s tem vzdržuje telesno težo in predvsem uravnava krvni pritisk. 

Omejiti je treba vnos težke, mastne hrane, uživati pa polnozrnate izdelke. Za preprečevanje 

nastanka bolezni je treba slediti smernicam zdravih prehranjevalnih navad. (Malanan 2011) 

 

2.7.3 Povišan holesterol 

 

Povišan holesterol se pojavi zaradi različnih razlogov. Eden izmed dejavnikov tveganja za 

nastanek povišane ravni slabega holesterola v krvi je genetska zasnova. Število obolelih 

narašča vsako leto. Eden izmed glavnih dejavnikov tveganja pa je vsekakor nezdrav 

življenjski slog in  nezdrave prehranjevalne navade. Ljudje se prehranjujejo s hitro hrano, 

pijejo sladkane pijače, premalo se gibajo. Težava se je tako kot pri sladkorni bolezni začela 

pojavljati pri mladih s preveliko telesno težo.  

Za preprečevanje povišanega holesterola v krvi se je treba izogibati nasičenim in 

transmaščobnim kislinam, ki so opisane v poglavju o maščobah. Uživati je treba več pustega 

mesa in mlečnih izdelkov z zmanjšanim odstotkom maščobe, predvsem pa ribe, ki vsebujejo 

omega 3 maščobne kisline, te pa pomagajo pri zniževanju slabega holesterola. Kot pri vseh 

priporočilih je tudi za preprečevanje holesterola treba povečati vnos sadja in zelenjave, ki  

vsebujeta malo maščobnih kislin in holesterola, sta pa bogata z vlakninami, vitamini in 

antioksidanti. (Wellneo b. l.) 

 

2.7.4 Bolezni srca in ožilja 

 

Bolezni srca in ožilja so v Sloveniji najpogostejši vzrok smrti. Najbolj ogroženi so starejši. 

Večinoma umirajo za posledicami visokega krvnega tlaka, ki je povezan z nepravilno 

prehrano in nepravilnim načinom življenja, le-ta pa pripelje do možganske kapi. Nalaganje 

maščob na stene arterij pa povzroča srčni infarkt.  
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Bolezni srca in ožilja niso novodobne bolezni, temveč se s temi obolenji srečujemo že od 

vedno. Težava se pojavi zaradi posledic nezdravega načina življenja. Danes se srečujemo z 

epidemijo debelosti, ki je posledica nezdravega načina prehranjevanja. Kot že omenjeno, je 

debelost glavni krivec za pojav sladkorne bolezni tipa 2, posledično pa je pri bolnikih s 

sladkorno boleznijo velika verjetnost, da se razvije tudi srčna bolezen. Otroci, ki imajo že od 

majhnih nog preveliko telesno težo in to stopnjujejo v odrasli dobi, imajo veliko možnost za 

obolenje. Zaradi naraščajočih slabih prehranjevalnih navad med mladimi in vse več debelih 

otrok so strokovnjaki zaskrbljeni za posledično naraščanje srčno-žilnih in drugih s tem 

povezanih bolezni. Vendar nikoli ni prepozno; ko sami spremenimo življenjski slog, z 

jedilnika izvzamemo slabe maščobe, nanj pa vključimo veliko sadja in zelenjave, se naučimo 

obvladovati stres in v svoj vsakdan vključimo tudi gibanje, veliko pripomoremo k izboljšanju 

našega zdravja. (Zdravje.si 2011) 

 

2.7.5 Motnje prebavnega sistema 

 

Vsi smo se že srečali s prebavnimi motnjami, kamor spada driska ali zaprtje, napihovanje, 

spahovanje, zgaga, bolečine v želodcu … Poleg bakterij, glavic in parazitov, ki povzročajo 

prebavne težave, pa je glavni krivec za nastanek težav nepravilen življenjski slog, 

vsakodnevni stres in predvsem nepravilna prehrana, tj. hrana, osiromašena z vlakninami in 

minerali ter prepolna soli in slabih maščob.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Prehranjevalne navade so postala aktualna tema tako pri nas kot po svetu. Hiter življenjski 

slog, modernizacija, tehnologija, prevozna sredstva, dobrine in storitve, ki nam omogočajo 

lagodnejše življenje. In ravno iz tega lagodja se razvijajo bolezni nove dobe, med katerimi je 

zagotovo na prvem mestu debelost, ki sama po sebi ni bolezen, služi pa kot povod k 

marsikateremu resnejšemu obolenju. Obilje hrane in premalo gibanja je razlog za tako 

imenovano epidemijo debelosti. 

 

Sama se nisem osredotočila na debelost, temveč na prehranjevalne navade mladostnikov, 

osnovnošolcev v domačem kraju, ker je uravnoteženo prehranjevanje povod za optimalni 

razvoj, vitalnost, intelektualno, delovno in miselno sposobnost, dvigovanje odpornosti, 

imunskega sistema. (Pokorn 2005) 

 

Prehranjevalne navade se oblikujejo v povezavi z več dejavniki, sama pa sem se osredotočila 

na sociološke. V empiričnem delu bom poskušala potrdili ali zavrniti zastavljene hipoteze in 

tako imeti približno predstavo o prehranjevalnih navadah osnovnošolcev na treh osnovnih 

šolah v Vipavski dolini.  

3.2 Hipoteze 

 

V diplomski nalogi bomo poskušali potrditi oziroma zavreči naslednje hipoteze: 

 

H1: Večina učencev se neprimerno prehranjuje. 

H2: Slabe prehranjevalne navade naraščajo s starostjo. 
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3.3 Cilji raziskave 

Cilji v diplomski nalogi so raziskati področje prehranjevanja med osnovnošolci v mojem 

kraju. Začela sem s pregledom že obstoječe literature in podatkov, ki sem jih potem uporabila 

v teoretičnem delu naloge, sama pa sem izvajala ankete na treh osnovnih šolah v domačem 

kraju in z njihovo pomočjo poskušala potrditi oziroma ovreči zastavljene hipoteze ter 

odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

 

3.4 Načrt raziskave 

3.4.1 Metodologija 

 

V okviru metodologije raziskovanja in zbiranja podatkov poznamo dve glavni paradigmi, ki 

se med seboj precej razlikujeta, in sicer po načinu zbiranja raziskovalnih podatkov in različni 

obdelavi le-teh. V literaturi najpogosteje zasledimo pojma pozitivistična paradigma, nam bolj 

znana kot kvantitativna metoda, in fenomenološka paradigma, ki je kvalitativna metoda. V 

moji diplomski nalogi je uporabljena in poudarjena pozitivistična paradigma.  

Zakaj pravzaprav pozitivistična? Izhaja namreč iz naravoslovne znanosti. Že v 19. stoletju se 

je ta pristop raziskovanja izkazal za zelo zanesljivega. Kvantitativna metoda raziskovanja 

namreč spoznanja, pridobljena z raziskavo, utemeljuje s številkami. Rezultate izražamo 

številčno (številčno vrednotenje rezultatov), pa čeprav se rezultati tičejo čustev oziroma 

občutenj. Osebe, ki problematiko raziskujejo, so od problema neodvisne in čustveno niso 

vpletene. (Lamut in Macur 2012) 

 

Glede na namen uporabe podatkov se odločimo, katero metodologijo raziskovanja bomo 

uporabili. Če želimo določeno problematiko opisati z rezultati, bomo izbrali kvalitativno 

metodologijo. Če pa želimo prikazati razširjenost neke problematiko, je za to primerna 

kvantitativna metodologija.  

 

Kvantitivno raziskavo začnemo z zastavljanjem hipotez, ki jih nato z raziskavo poskušamo 

potrditi oziroma ovreči. Koncepti v raziskavi so v obliki ločenih in jasno opredeljenih 
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spremenljivk. Merski instrument je določen že pred samim začetkom raziskave in je natančno 

oblikovan, kajti njegovo nadaljnje spreminjanje ni mogoče. Teorija je praviloma deduktivna, 

kar pomeni, da neke splošne zakonitosti tudi prenese na posamezne raziskovane primere. 

Največja razlika med obema metodama raziskovanja je v številčnosti ponovitev. Pri 

kvantitativni metodi so ponovitve pogoste, medtem ko pri kvalitativni niso. Na koncu 

raziskave dobljene rezultate ponazorimo s pomočjo tabel in grafov. (Lamut in Macur 2012)  

 

Obe metodologiji imata določene prednosti in slabosti. Pri kvantitativni, uporabljeni v 

diplomski nalogi, je prednost zagotovo v hitrosti zbiranja podatkov. Z anketnim vprašalnikom 

lahko hkrati anketiramo veliko število ljudi. Namen kvantitativnega raziskovanja je predvsem 

analiza velikih vzorcev. Zaradi anonimnosti anketirancev lahko pričakujemo realnejše 

odgovore kot npr. pri intervjujih, ki lahko postanejo preveč podvrženi subjektivnosti.  

 

3.4.2 Raziskovalni instrument 

 

Za raziskovalni instrument sem izbrala anketni vprašalnik, ker je tema mojega raziskovanja 

omejena na specifično populacijo, tj. osnovnošolce. Zaradi starosti anketirancev sem morala 

anketni vprašalnik napisati enostavno, razumljivo in ne predolgo. Vprašanja so bila zaprtega 

tipa, saj je bilo anketirancev kar 180 in s to vrsto vprašanj sem lažje primerjala odgovore med 

seboj.  

 

3.4.3 Postopek zbiranja podatkov in morebitne omejitve ter etična vprašanja  

 

Za anketirance sem izbrala učence treh osnovnih šol. Dve izmed njih sta v Ajdovščini, ena pa 

v vasi Dobravlje, ki je v neposredni bližini. Ker so anketiranci mladoletni, sem morala najprej 

pridobiti soglasja vseh staršev. V soglasjih in anketnih vprašalnikih sem zagotovila, da je 

anketiranje v celoti anonimno. Vrnjenih sem dobila približno polovico soglasij. Tako je bilo 

med učence 7. in 9. razredov, katerih starši so soglašali z anketiranjem, razdeljenih 184 anket. 

Vrnjene so bile vse ankete.  



37 

 

Razmerje učencev 7. in 9. razredov je približno enako, prav tako je razmerje približno enako 

med spoloma.  

3.4.4 Analiza in interpretacija rezultatov 

 

V raziskavi je bilo razdeljenih 184 anketnih vprašalnikov med sedmošolce in devetošolce na 

treh osnovnih šolah.  

 

 

 

H1: Večina učencev se neprimerno prehranjuje.  

 

 

- 1. vprašanje: Spol anketirancev 

 

Tabela 3.4.4.1: Spol anketirancev 

SPOL FREKVENCA ODSTOTEK 

MOŠKI 82 44,6 % 

ŽENSKI 102 55,4 % 

SKUPAJ 184 100 % 

Vir: Lastna anketa 
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Graf 3.4.4.1: Spol anketirancev 

45%

55%

SPOL

MOŠKI

ŽENSKI

 

Vir: Lastna anketa 

 

V raziskavi je sodelovalo 82 (45%) učencev moškega spola in 102 (55%) učenki ženskega 

spola.  

 

- 2. vprašanje: Razred anketirancev 

 

Tabela 3.4.4.2: Razred anketirancev 

RAZRED FREKVENCA ODSTOTEK 

7. RAZRED 105 57,1 % 

9. RAZRED 79 42,9 % 

SKUPAJ 184 100 % 
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Graf 3.4.4.2: Razred anketirancev 

 

Vir: Lastna anketa 

 

 

Anketa je bila razdeljena med učence sedmih in devetih razredov, od katerih je bilo 

sedmošolcev 105 (57 %), devetošolcev pa 79 (43 %).  

 

 

 

- 3. vprašanje: Ali zajtrkuješ? 

 

Tabela 3.4.4.3: Ali zajtrkuješ? 

ZAJTRKI FREKVENCA ODSTOTEK 

DA 87 47,3 % 

NE 37 20,1 % 

OBČASNO 60 32,6 % 

SKUPAJ 184 100 % 

Vir: Lastna anketa 
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Graf 3.4.4.3: Ali zajtrkuješ? 
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Vir: Lastna anketa 

 

Med anketiranimi učenci zajtrk redno uživa 87 učencev (47 %), torej manj kot polovica. 37 

učencev (20 %) zajtrka sploh ne uživa, ostalih 60 (33 %) pa uživa zajtrk občasno, kar je zelo 

relativen pojem. Učenci, ki so izbrali odgovor »občasno« lahko zajtrkujejo nekajkrat tedensko 

ali zgolj nekajkrat mesečno.  

Pri nekaterih anketah opažam, da je nekaj učencev najprej izbralo odgovor »ne«, torej ne 

zajtrkujejo, nato pa so svoj prvi odgovor prečrtali in izbrali odgovor »občasno«. Po tem lahko 

sklepam, da zanje »občasno« lahko pomeni le nekajkrat mesečno, kar pa je vsekakor premalo 

za trditev, da se ti učenci vsaj glede zajtrka, ki naj bi bil najpomembnejši obrok v dnevu, 

zdravo prehranjujejo.  

 

- 4. vprašanje: Koliko obrokov hrane zaužiješ dnevno?  

 

Tabela 3.4.4.4: Koliko obrokov hrane zaužiješ dnevno? 

OBROKI HRANE FREKVENCA ODSTOTEK 

ENEGA 2 1,1 % 

DVA  18 9,8 % 

TRI ALI VEČ 164 89,1 % 

SKUPAJ 184 100 % 

Vir: Lastna anketa 
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Graf 3.4.4.4: Koliko obrokov hrane zaužiješ dnevno? 

 

Vir: Lastna anketa 

 

Na srečo je le 1 % (2 učenca) tistih, ki dnevno zaužijejo le en »konkreten« obrok. 10 % (18 

učencev) ima le dva taka obroka, kar 89 % (164 učencev) pa ima tri ali več obrokov dnevno.  

Učenca, ki naj bi dnevno zaužila le en obrok, sta deček in dekle. Oba tudi ne zajtrkujeta. 

Zanimivo je, da oba menita, da se prehranjujeta zdravo. Eden od njiju kosi v šoli, drugi pa ne, 

oba pa trdita, da imata vsak dan kuhan obrok, bodisi kosilo bodisi večerjo. Torej lahko 

sklepamo, da je to njun glavni obrok. Predpostavljam, da ta dva učenca v drugih delih dneva 

uživata prigrizke, katerih pa ne smatrata kot obrok.  

Glede dnevnih obrokov je rezultat ankete zelo dober. Skoraj 90  % anketirancev ima dnevno 

tri oziroma več obrokov, kar je pomembno pri zdravem prehranjevanju. Prerazporejanje 

obrokov čez dan pomeni tudi prerazporejanje dnevnega energijskega vnosa. Če je učenec več  

ur lačen, lahko pride do prenajedanja in tak mladostnik je podvržen debelosti in žal vsem 

boleznim, ki so posledica prekomerne telesne teže.  

 

 

 

 

 

 



42 

 

- 5. vprašanje: Ali kosiš v šoli? 

 

Tabela 3.4.4.5: Ali kosiš v šoli? 

KOSILO V ŠOLI FREKVENCA ODSTOTEK 

DA 66 35,9 % 

NE 118 64,1 % 

SKUPAJ 184 100 % 

Vir: Lastna anketa 

 

 

Graf 3.4.4.5: Ali kosiš v šoli? 

 

Vir: Lastna anketa 

 

Na vprašanje, ali kosiš v šoli, je le 66 učencev (36 %) odgovorilo da, ostalih 118 učencev  

(64 %) pa v šoli ne kosi.  

Rezultati na to vprašanje so me zelo presenetili. Prepričana sem bila, da učenci radi kosijo v 

šoli, že zaradi tega, ker je kosilo čas sprostitve in druženja z vrstniki. Od šolske malice do 

kosila mine precej časa. Če pa ti učenci ne jedo šolskega kosila, med obroki preteče še več 

časa, kar posledično povzroča, da se učenci poslužujejo nezdravih hitrih prigrizkov, ki jim 

dajo lažen občutek sitosti. Tako mladostnik ni lačen in kosi pozneje.  

Napačno sem predpostavljala, da v šoli kosi več učencev. Žal nisem zastavila vprašanja, zakaj 

je temu tako. Glede na naslednje vprašanje je velika verjetnost, da ima veliko mladostnikov 
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topel obrok pripravljen doma. Možnosti so še druge; mogoče učencem šolska hrana ni po 

njihovem okusu, obstaja pa tudi možnost, da je šolsko kosilo zanje predrago. Vsekakor bi se 

pri nadaljnjem raziskovanju osredotočila, kaj je tisto, kar učence odvrača od šolske prehrane.  

 

- 6. vprašanje: Ali imaš doma vsak dan kuhano kosilo? 

 

Tabela 3.4.4.6: Ali imaš doma vsak dan kuhano kosilo? 

TOPEL OBROK DOMA FREKVENCA ODSTOTEK 

DA 144 78,3 % 

NE 40 21,7 % 

SKUPAJ 184 100 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Graf 3.4.4.6: Ali imaš doma vsak dan kuhano kosilo? 

 

Vir: Lastna anketa  

 

Na vprašanje, ali imajo učenci vsak dan doma kuhan vsaj en obrok, kosilo ali večerjo, je 144 

učencev (78 %) odgovorilo pritrdilno, 40 učencev (22 %) pa nikalno.  

Večina mladostnikov ima vsakodnevno doma pripravljen topel obrok. Po tem lahko 

sklepamo, da starši skrbijo, da imajo mladostniki vsakodnevno pripravljen topel obrok in se 

posledično manj poslužujejo hitre hrane. Žal pa nam službe narekujejo tempo življenja in 
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prepričana sem, da je bilo leta nazaj dnevno več kuhanih obrokov. Dilema nastane tudi v 

razumevanju kuhanega obroka, kaj ta vsebuje in kaj ga sestavlja.  

V Sloveniji imamo nekakšno tradicijo, da živi več rodov družine v isti hiši in le-ta je postala 

ponovno aktualna predvsem zaradi gospodarske krize, s katero se soočamo. Lastne 

nepremičnine so lahko za nekatere starše žal le sanje. Zaradi nizkih prihodkov družine se 

vedno več mladih odloča stanovati pri starših, kar pa ima tudi dobro stran, saj ima veliko 

učencev kljub odsotnosti staršev doma stare starše, ki navadno skrbijo za gospodinjska 

opravila, predvsem za kuhanje.  

 

- 7. vprašanje: Kaj največkrat piješ? 

 

Tabela 3.4.4.7: Kaj največkrat piješ? 

NAJPOGOSTEJŠA PIJAČA FREKVENCA ODSTOTEK 

VODA 107 58,2 % 

SADNI SOKOVI 53 28,8 % 

GAZIRANI SOKOVI 10 5,4 % 

ČAJ 7 3,8 % 

DRUGO 7 3,8  % 

SKUPAJ 184 100 % 

Vir: Lastna anketa  
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Graf 3.4.4.7: Kaj največkrat piješ? 

 

Vir: Lastna anketa 

 

Več kot polovica anketirancev, 107 učencev, kar ustreza 58 %, najpogosteje pije vodo. Sledijo 

sadni sokovi z 28,8 % (53 učencev), presenetljivo pa gazirane pijače najpogosteje pije le 10 

učencev (5 %). Čaj je kot najpogostejšo pijačo izbralo le 7 učencev (3 %).  

Presenetljiv je odgovor, da največ učencev pije vodo. Pričakovala sem precej višji odstotek 

pri odgovoru z gaziranimi pijačami, iz česar lahko sklepam, da v osnovnih šolah ni 

postavljenih samopostrežnih avtomatov in so zato mladostniki vsaj v šoli manj izpostavljeni 

sladkim sokovom. Po pogovoru z ravnateljico ene izmed osnovnih šol sem uspela izvedeti, da 

so bili na osnovnih šolah kratek čas nameščeni avtomati s prigrizki, zaradi česar so z 

avtomatov prepogosto kupovali sadne in gazirane sokove, slane in sladke prigrizke, zato so se 

odločili avtomat umakniti iz šolskega okolja. Učenci in mladostniki, ki še obiskujejo osnovno 

šolo, so glede izbire pijače odvisni od šolske ponudbe, v domačem okolju pa od izbire in 

nakupa staršev. Nekaj jih zahaja tudi v trgovine, kjer pa je odločitev prepuščena zgolj njim 

samim. Prepričana sem, da bi se ta odstotek najpogosteje zaužitih pijač precej spremenil med 

dijaki srednjih šol, ki so že precej samostojni in neodvisni.  
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- 8. vprašanje: Kolikokrat tedensko ješ sladkarije? 

 

Tabela 3.4.4.8: Kolikokrat tedensko ješ sladkarije? 

TEDENSKO UŽIVANJE 

SLADKARIJ 

FREKVENCA ODSTOTEK 

VSAK DAN 62 33,7 % 

3x TEDENSKO 41 22,3 % 

MANJ KOT 3x TEDENSKO 78 42,4 % 

NE JEM SLADKARIJ 3 1,6 % 

SKUPAJ 184 100 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Graf 3.4.4.8: Kolikokrat tedensko ješ sladkarije? 
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Vir: Lastna anketa 

 

Vsak dan je sladkarije 62 učencev, to je 34 %. 3x tedensko jih zaužije 41 učencev, kar ustreza 

22 %. Največ odgovorov (42 %)  je dobil odgovor manj kot trikrat tedensko, torej 78 

anketiranih učencev. Le 3 izmed anketiranih, to je 2 % vseh učencev, ne je sladkarij.  

Sladkarije so med osnovnošolci zelo priljubljene. Le-teh ne uživajo le 3-je učenci, kar je 

izredno malo. Sladkor nas zaradi svoje sestave pomirja, vzbuja prijetne občutke,  na naše telo 

deluje kot droga in  prav zato je tako razširjen med vsemi generacijami. Ko ga prenehamo 
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jesti, imamo nekakšen »odtegnitveni sindrom«, zato so mogoči glavoboli, razdražljivost. 

Marsikdo pa se ne zaveda, da ga zaradi različnih učinkov, prehrambna industrija dodaja v vso 

hrano. Težava so mladostniki, ki se dovolj ne zavedajo, kaj dejansko povzroča prekomerna 

količina sladkorja v telesu. Že pri otrocih je moč zaslediti težave z zobmi in prebavne težave. 

Na dolgi rok pa se srečujemo s prekomerno telesno težo. Sladkor je tudi eden izmed glavnih 

krivcev za nastanek tako imenovane »epidemije debelosti«. 

 

 

- 9. vprašanje: Kje največkrat ješ sladkarije? 

 

 

Tabela 3.4.4.9: Kje največkrat ješ sladkarije? 

LOKACIJA UŽIVANJA 

SLADKARIJ 

FREKVENCA ODSTOTEK 

DOMA 100 55,3 % 

V ŠOLI 2 1,1 % 

V DRUŽBI S PRIJATELJI 79 43,6 % 

SKUPAJ 181 100 % 

Vir: Lastna anketa 
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Graf 3.4.4.9: Kje največkrat ješ sladkarije? 

 

Vir: Lastna anketa 

 

Največkrat je sladkarije doma več kot polovica vprašanih, kar 55 % (100 učencev), le nekaj 

manjši odstotek (45 %), kar ustreza 79 učencem, pa sladkarije je v družbi s prijatelji. 

Zanemarljiv odstotek (1 % – 2 učenca) največkrat je sladkarije v šoli. 

Le dva učenca sta odgovorila, da največkrat jesta sladkarije v šoli, kar potrjuje, da sladkarije 

učencem v osnovnih šolah niso na razpolago. Tako kot je z dostopnostjo sokov in gaziranih 

pijač v šolah, tako je tudi z dostopnostjo sladkarij. V srednjih šolah bi se odgovori verjetno 

precej razlikovali od odgovorov osnovnošolcev. Iz lastnih izkušenj trdim, da je na srednjih 

šolah mnogo dijakov pred samopostrežnimi avtomati, ki kupujejo sladke in slane prigrizke ter 

sokove.  

Dejstvo, da več kot polovica vprašanih je sladkarije najpogosteje doma, priča o nezavedanju 

staršev o škodljivem vplivu sladkorja na njihove mladostnike. Starši bi morali biti vzor svojim 

otrokom tako glede vedenja kot tudi glede prehranjevalnih navad, saj so oni tisti, ki bi morali 

poskrbeti, da je doma čim več zdrave hrane. Sodeč po rezultatih raziskave imajo mladostniki 

doma redno na razpolago razne sladkarije, ki se jih v domačem okolju poslužujejo celo bolj 

kot v družbi s prijatelji.  

Nekateri starši otroku in mladostniku omejujejo sladkarije, vendar pa jih sami jedo redno. Tak 

način omejevanja največkrat ni učinkovit. Če so sladkarije doma na dosegu roke, bo otrok po 

njih posegal, pa naj bo to staršem na očeh ali njim skrito. Tudi če starši sami ne jedo sladkarij 

in so le-te doma na zalogi, lahko pričakujejo, da jih bo mladostnik kaj hitro jemal. Pravilen 
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pristop k omejevanju uživanja sladkorja torej ni preprečevanje in nasprotovanje. 

Najenostavnejši ukrep je, da starši sladkarij ne kupujejo in jih doma ne shranjujejo. Le 

malokateri mladostnik se bo odpravil v trgovino le zaradi sladkarij, če pa so na dosegu roke, 

jih bo z veseljem pojedel.  

 

 

- 10.vprašanje: Kolikokrat tedensko ješ zelenjavo? 

 

 

Tabela 3.4.4.10: Kolikokrat tedensko ješ zelenjavo? 

TEDENSKO UŽIVANJE 

ZELENJAVE 

FREKVENCA ODSTOTEK 

VSAK DAN 84 45,7 % 

3x TEDENSKO 55 29,9 % 

MANJ KOT 3x TEDENSKO 24 13 % 

NE JEM ZELENJAVE 21 11,4 % 

SKUPAJ 184 100 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Graf 3.4.4.10: Kolikokrat tedensko ješ zelenjavo? 

  

Vir: Lastna anketa 
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Skoraj polovica (46 %) anketirancev, to je 84 učencev, uživa zelenjavo vsak dan. 30 % (55 

učencev) uživa zelenjavo trikrat tedensko, le 13 % (24 učencev) pa manj kot trikrat na teden. 

Odstotek učencev, ki zelenjave ne jedo, je nekoliko višji kot pri tistih, ki ne jedo sladkarij, to 

je 11 %, kar ustreza 21 učencem. Žal so ti učenci prikrajšani za veliko pomembnih vitaminov 

in vlaknin. Po pregledu anketnih vprašalnikov teh 21 učencev je razvidno, da vsi uživajo 

sadje, večina celo vsakodnevno. 

Kazalec uživanja zelenjave ima eno glavnih vlog pri določanju, ali se mladostnik prehranjuje 

zdravo ali ne, kajti v obdobju odraščanja se poveča potreba po vitaminih in mineralih, ki jih v 

telo vnesemo z ustrezno količino sadja in zelenjave. Manj kot polovica anketirancev je 

zelenjavo vsak dan, čeprav bi ta morala biti sestavni del njihovega vsakodnevnega jedilnika. 

Zelenjava je med učenci manj priljubljena kot sadje. Najverjetneje je to zaradi njenega okusa, 

ki je marsikomu tudi nepoznan, oziroma videza, načina priprave in mogoče zaradi 

nerazpoložljivosti. V šolah bi morali spodbujati starše in učence k uživanju zelenjave, jih 

poučiti o njenih učinkih na telo. Težko je v šolsko malico, ki je obvezna, vključiti zelenjavo, 

precej lažje pa je malici dodati sadje, kosilu pa zelenjavo. Vendar pa slednje v osnovnih šolah 

ni obvezno in prav zaradi majhnega deleža učencev, ki kosijo v šoli, je treba ukrepati 

predvsem v domačem okolju. Starši bi morali svoje otroke že od majhnih nog spoznavati z 

različnimi okusi, jih privajati na okus različne zelenjave in poskusiti vztrajati, saj večina otrok 

sprva okus zelenjave zavrača. Z vztrajanjem pa lahko otrok tak okus sprejme in se tako 

privadi na zelenjavo, ki ga spremlja v različnih življenjskih obdobjih. Prav tako je pomembno, 

da je zelenjava mladostniku dnevno na razpolago, saj jo na ta način sprejme kot del vsakdana.  
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- 11. vprašanje: Kje največkrat ješ zelenjavo?  

 

 

Tabela 3.4.4.11:Kje največkrat ješ zelenjavo? 

LOKACIJA UŽIVANJA 

ZELENJAVE 

FREKVENCA ODSTOTEK 

DOMA 154 91,1 % 

V ŠOLI 13 7,7 % 

V DRUŽBI S PRIJATELJI 2 1,2 % 

SKUPAJ 169 100 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Graf 3.4.4.11: Kje največkrat ješ zelenjavo? 

 

Vir: Lastna anketa 

 

Velika večina, 154 učencev (91 %) zelenjavo največkrat je v domačem okolju, le 13 učencev 

(8 %) zelenjavo je največkrat v šoli. Le dva izmed njih uživata zelenjavo v družbi s prijatelji, 

pa še to je po mojem mnenju vprašljivo resničen odgovor, prej družbeno zaželen.  

Po predvidevanjih največ učencev uživa zelenjavo doma. Pričakovala sem nekoliko višji 

odstotek pri uživanju zelenjave v šoli, vendar pa rezultat sovpada s tem, koliko mladostnikov 

kosi v šoli. Kot sem že pri analizi prejšnjega vprašanja omenila, je takih mladostnikov 
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relativno malo. In ker je zelenjavo težje umestiti v malico in lažje med kosilo, sklepam, da je 

to razlog, da večina učencev uživa zelenjavo v domačem okolju. Za boljše razumevanje 

rezultatov ankete sem pregledala osnovnošolske jedilne liste. Učencem, ki kosijo v šoli, je 

zelenjava vsak dan na razpolago. Torej šole vsakodnevno poskrbijo za razpoložljivost 

zelenjave pri šolskem kosilu. Kaj je torej razlog za tako nizek odstotek uživanja zelenjave v 

šoli, bi lahko bila tema za nadaljnje raziskovanje. 

 

 

- 12. vprašanje: Kolikokrat tedensko ješ sadje? 

 

 

Tabela 3.4.4.12: Kolikokrat tedensko ješ sadje? 

TEDENSKO UŽIVANJE 

SADJA 

FREKVENCA ODSTOTEK 

VSAK DAN 115 62,5 % 

3x TEDENSKO 46 25 % 

MANJ KOT 3x TEDENSKO 21 11,4 % 

NE JEM SADJA 2 1,1 % 

SKUPAJ 184 100 % 

Vir: Lastna anketa 
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Graf 3.4.4.12: Kolikokrat tedensko ješ sadje? 

 

 

Vir: Lastna anketa 

 

Pri sadju so rezultati nekoliko boljši kot pri uživanju zelenjave. Sadje vsakodnevno uživa 115 

učencev (63 %), torej več kot polovica. 3x tedensko je sadje 46 učencev (25 %), manj kot 3x 

tedensko le 11 % (21 učencev), sadja pa ne uživata le 2 učenca, kar je 1 % vseh učencev, ki so 

v anketi sodelovali. Ta dva učenca pa tudi menita, da se ne prehranjujeta zdravo. 

Učenci so sadju precej bolj pozitivno naklonjeni kot zelenjavi. Razlog tiči verjetno v 

sladkastem okusu sadja in njegovem privlačnem vonju. Sadje prav tako vsebuje sladkor, ki pa  

po svoji sestavi ni enak belemu rafiniranemu sladkorju, ki ga najdemo v vseh slaščicah, 

sokovih, skratka skoraj vsepovsod. Sladkor v sadju je zdrava alternativa belemu sladkorju, 

zato otroku namesto slaščic in sladkarij raje ponudimo sadje, ki mu bo ravno tako potešilo 

željo po sladkem, v telo pa bomo obenem vnesli veliko vitaminov in vlaknin, otrok pa bo 

dobil veliko energije. Prikrajšali ga bomo za vse negativne učinke, ki jih povzroča beli 

sladkor (zakisanost, težave z zobmi, prebavo …). Sveže sadje pa tudi suho sta posebej 

primerna za šoloobvezne mladostnike. Učenci, ki uživajo sladkarije, postanejo razdražljivi, 

tisti, ki pa se sladkajo s sadjem, pridobijo dobro energijo, ki jim omogoča boljšo vzdržljivost, 

koncentracijo, in posledično lažje sledijo pouku.  

Sadje je učencem v šolah in doma dostopnejše od zelenjave. Mladostniki ga lahko zaužijejo 

tudi kot samostojen prigrizek, pri večini zelenjave pa je potrebna termična obdelava in jo zato 

mladostniki večino zaužijejo le, če jo imajo že pripravljeno.  
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- 13. vprašanje: Kje največkrat ješ sadje? 

 

Tabela 3.4.4.13: Kje največkrat ješ sadje? 

LOKACIJA UŽIVANJA 

SADJA 

FREKVENCA ODSTOTEK 

DOMA 156 85,7 % 

V ŠOLI 26 14,3 % 

V DRUŽBI S PRIJATELJI 0 0 % 

SKUPAJ 182 100 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Graf 3.4.4.13: Kje največkrat ješ sadje? 

 

Vir: Lastna anketa 

 

Kot pri zelenjavi tudi pri sadju je najvišji odstotek 86 % (156 učencev) prejel odgovor, da 

učenec sadje največkrat uživa v domačem okolju. Odstotek pri uživanju sadja v šoli je 

nekoliko višji kot pri uživanju zelenjave v šoli. Sadje v šoli uživa 14 % (26) učencev, kar je še 

vedno malo glede na to, da je sadje učencem v šoli vsak dan na razpolago brezplačno. 

Odgovor, da učenec sadje uživa v družbi s prijatelji, je tako kot pri zelenjavi ostal 0 %.  
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Glede na razpoložljivost sadja v šoli in dejstvo, da morajo šole vsak dan poskrbeti, da otroci 

dobijo sadje, je odstotek učencev, ki uživajo sadje v šoli, precej nizek. Mogoče lahko to 

dejstvo povežemo z odgovorom, da nihče izmed anketirancev ne uživa sadja v družbi s 

prijatelji. Ta dva odgovora sta mogoče tudi povezana. Učenci v šoli malicajo v družbi 

sošolcev, prijateljev. Menim, da v času malice učenci želijo čim prej pojesti, da imajo več 

časa za druženje z vrstniki med šolskim odmorom, tako lahko zmanjka časa, da bi pojedli vse, 

kar pripada šolski malici (sadje).   

 

 

- 14. vprašanje: Ali meniš, da se prehranjuješ zdravo? 

 

Tabela 3.4.4.14: Ali meniš, da se prehranjuješ zdravo? 

MNENJE O ZDRAVEM 

PREHRANJEVANJU 

FREKVENCA ODSTOTEK 

DA 148 80,4 % 

NE 36 19,6 % 

SKUPAJ 184 100 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Graf 3.4.4.14: Ali meniš, da se prehranjuješ zdravo? 

 

Vir: Lastna anketa 
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Kar 148 učencev (80 %) meni, da se prehranjujejo zdravo, 36 učencev (20 %) pa meni, da se 

ne.  

Priznam, da so me ti odgovori presenetili, ker je vprašanje postavljeno proti koncu anketnega 

vprašalnika. Glede na dosedanje odgovore menim, da se manj učencev, kot sami menijo, 

prehranjuje res zdravo. Eden glavnih dejavnikov zdravega prehranjevanja je reden zajtrk. 

Glede dnevnih obrokov hrane je rezultat ankete zelo dober, vendar pa menim, da samo število 

obrokov še ni merilo za oceno o zdravem prehranjevanju, pomembna je njihova sestava. 

Glede tekočine, ki jo mladostniki uživajo, 60 % učencev pije vodo, kar je le malo več kot 

polovica. Kaj pa ostalih 40 %? Čeprav je to manj kot polovica anketirancev, je odstotek še 

vedno razmeroma visok, še posebej glede na starost učencev, saj menim, da se slabe 

prehranjevalne navade z leti samo še stopnjujejo. Torej bi po mojih predvidevanjih v srednjih 

šolah ta odstotek zrastel že precej čez polovico. Sladkarije so težava sodobnega sveta. Sladkor 

je glavni krivec za nastanek »epidemije« debelosti. Le trije učenci sladkarij ne jedo, vendar pa 

je k sreči še vedno sorazmerno visok odstotek mladostnikov, ki jedo sladkarije manj kot 3-

krat tedensko. Tukaj sem sama pričakovala višji odstotek učencev, ki sladkarije uživajo 

vsakodnevno. K zmanjšanju uživanja sladkarij, predvsem v šoli, je nedvomno pripomogla 

tudi zakonodaja, umik avtomatov s prigrizki iz šolskih prostorov. Zelenjavo redno uživa kar 

¾ vprašanih, pri sadju pa je ta odstotek še višji, tako da ta dva rezultata kažeta dober trend 

uživanja sadja in zelenjave pri nas.  

Menim, da pri anketiranih osnovnošolcih trend slabih prehranjevalnih navad ni tako izrazit, 

kot sem sprva pričakovala, vendar pa je odstotek učencev, ki menijo, da se prehranjujejo 

zdravo, še vedno previsok glede na rezultate drugih vprašanj. Nadaljnje bi morala poizvedeti, 

zakaj tako menijo in kaj pod zdravo prehranjevanje razumejo.  
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- 15. vprašanje: Od kod izveš največ o zdravi prehrani? 

 

Tabela 3.4.4.15: Od kod izveš največ o zdravi prehrani? 

OBVEŠČANJE O ZDRAVI 

PREHRANI 

FREKVENCA ODSTOTEK 

STARŠI 68 37 % 

PRIJATELJI 3 1,6 % 

ŠOLA 62 33,7 % 

TV, RADIO, REVIJE 40 21,7 % 

ZDRAVSTVENI DELAVCI 11 6 % 

SKUPAJ 184 100 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Graf 3.4.4.15: Od kod izveš največ o zdravi prehrani? 

37%

1%
34%

22%

6%

OD KJE IZVEŠ NAJVEČ O ZDRAVI 
PREHRANI?

STARŠI

PRIJATELJI

ŠOLA

TELEVIZIJA, RADIO, TV

ZDRAVSTVENI DELAVCI

 

Vir: Lastna anketa 

 

Odgovori na vprašanje, kje učenci največ izvedo o zdravi prehrani, so precej razporejeni med 

različne odgovore. Največji odstotek 37 % (68 učencev) je prejel odgovor, da so starši tisti, ki 

otrokom posredujejo največ znanja o zdravi prehrani. Sledi šola s 34 % (62 učencev) in mediji 

z 22 % (40 učencev). 6 % anketirancev (11 učencev) izve največ od zdravstvenih delavcev, le 

1 % (3 učenci) od svojih prijateljev.  
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- 16. vprašanje: Kolikokrat letno izostaneš od pouka zaradi bolezni (gripa, prehladi, 

vročina …)? 

 

Tabela 3.4.4.16: Kolikokrat letno izostaneš od pouka zaradi bolezni? 

IZOSTANEK OD POUKA FREKVENCA ODSTOTEK 

MALOKDAJ, LE 

NEKAJKRAT LETNO 

154 83,7 % 

VSAK DRUGI MESEC 27 14,7 % 

VSAK MESEC 2 1,1 % 

VEČKRAT MESEČNO 1 0,5 % 

SKUPAJ  184  100 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Graf 3.4.4.16: Kolikokrat letno izostaneš od pouka zaradi bolezni? 

 

Vir: Lastna anketa 

 

Večina učencev, 84 % (154 učencev), letno le nekajkrat izostane od pouka zaradi raznih 

bolezni, kot so gripe, prehladi, vročina. 15 % (27 učencev) izostane od pouka vsak drugi 

mesec, le 2 učenca (1 %) izostaneta približno enkrat mesečno, 1 učenec (kar ni niti 1 %) pa 

izostaja večkrat mesečno.  
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Glede na to, da pri naših osnovnošolcih slabe prehranjevalne še niso tako izrazite, menim, da 

odstotek izostankov od pouka sovpada z drugimi rezultati. Vendar pa se moramo tudi 

zavedati, da slabe prehranjevalne navade svojih negativnih vplivom na zdravje ne pokažejo 

takoj. Velikokrat se storjena škoda na zdravje in odpornost mladostnika pokaže šele v odrasli 

dobi. Upamo lahko, da bodo osnovnošolci trend prehranjevanja še izboljšali in da bodo s tem 

ohranili svoje zdravje. 

 

 

- 17. vprašanje: Prosim, da pri vsaki trditvi označiš/obkrožiš od 1 do 5, koliko se s 

trditvijo strinjaš, pri čemer pomeni 1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se 

strinjam.  

 

 

Tabela 3.4.4.17: Strinjanje s trditvami (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se 

strinjam) 

  

1 2 3 4 5 

f  % f  % f  % f  % F  % 

Kdor je zdravo 

hrano, ni »in«. 110 65,5 % 11 6,5 % 26 15,5 % 11 6,5 % 10 6,0 % 

S prijatelji se 

družimo v »kebabih« 

in drugih 

restavracijah s hitro 

hrano. 91 50,6 % 35 19,4 % 30 16,7 % 15 8,3 % 9 5,0 % 

Starši nasprotujejo, 

da jem hitro hrano. 33 18,4 % 27 15,1 % 43 24,0 % 25 

14,0 

% 51 28,5 % 

Med obroki jem 

slane prigrizke (čips, 

arašide …) in 

sladkarije. 71 39,7 % 46 25,7 % 33 18,4 % 16 8,9 % 13 7,3 % 

Jem, kar jedo moji 

prijatelji. 78 43,6 % 36 20,1 % 42 23,5 % 15 8,4 % 8 4,5 % 

Trudim se, da 

izbiram čim bolj 

zdravo hrano. 10 5,6 % 11 6,2 % 42 23,7 % 46 

26,0 

% 68 38,4 % 

Pred televizijo ali 

računalnikom 

velikokrat jem slane 

ali sladke prigrizke. 61 33,9 % 45 25,0 % 34 18,9 % 14 7,8 % 26 14,4 % 

Vir: Lastna anketa  
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Graf 3.4.4.17: Strinjanje s trditvami (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se 

strinjam) 

 

Vir: Lastna anketa 

 

 

Pri zadnjem vprašanju so učenci morali ovrednotiti strinjanje ali nestrinjanje s trditvami.  

- Pri prvem vprašanju, kdor je zdravo hrano, ni »in«, je kar 60 % trditev označilo s 

popolnim nestrinjanjem. 19 % se srednje strinja s trditvijo, le skupno 10 % se strinja s 

trditvijo, iz česar lahko sklepamo, da zdrava hrana vendarle ne velja za tako 

nepriljubljeno med mladostniki. 

- Tudi pri trditvi, da se mladostniki družijo v »kebabih« in drugih restavracijah s hitro 

prehrano, se jih največ (skupno skoraj 70 %) s trditvijo ni strinjalo.  

- Pri tretji trditvi, da starši nasprotujejo otrokovemu prehranjevanju s hitro prehrano, je 

trditev zavrnilo le 30 % učencev. Vendar pa je še 26 % pri tej trditvi izbralo srednje 

strinjanje s trditvijo. Torej približno polovica staršev anketirancev ne nasprotuje 

otrokovemu prehranjevanju s hitro prehrano, kar pa lahko pomeni, da se starši ne 

zavedajo svojega vpliva na mladostnikove prehranjevalne navade.  

- Pri četrti trditvi, da mladostniki med obroki jedo sladke ali slane prigrizke, jih je več 

kot polovica, kar 63 %, trditev zavračala, kar je precej pohvalno. Prav prigrizki med 

obroki so eden izmed glavnih krivcev povečanja telesne teže sploh pri otrocih in 

mladostnikih, saj le-ti s prigrizki ne dobijo občutka sitosti, v telo pa vnesejo veliko več 

kalorij, kot bi jih dobili iz toplega obroka.  
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- Zaradi vpogleda na vpliv vrstnikov na prehranjevalne navade, je naslednja trditev 

zastavljena tako, da učenec izrazi svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s tem, da je, kar 

jedo tudi njegovi prijatelji. Več kot polovica, 63 %, se ne strinja s to trditvijo. Torej je 

nestrinjanje s trditvijo višje od pričakovanega.  

- Več kot 60 % učencev se strinja s trditvijo, da poskušajo izbirati čim bolj zdravo 

hrano, kar pomeni, da so mladostniki poučeni o pomenu zdrave prehrane in se 

zavedajo, kaj le-ta zanje pomeni. 

- Tudi pri zadnji trditvi, ki se navezuje na uživanje prigrizkov pred televizijskimi 

zasloni ali računalniki, se skoraj 60 % učencev s trditvijo ni strinjalo.  

 

H1: Večina učencev se neprimerno prehranjuje.  

Hipotezo 1 bom na podlagi rezultatov ankete, izvedene med osnovnošolci, ovrgla. Veliko 

osnovnošolcev se res neprimerno prehranjuje, vendar pa njihov odstotek ne predstavlja 

večine. 
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H2: Slabe prehranjevalne navade naraščajo s starostjo.  

 

Za potrditev oziroma zavrnitev druge hipoteze je bilo treba primerjati odgovore sedmošolcev 

in devetošolcev, in sicer le tiste, ki nam služijo za odgovor na zastavljeno hipotezo. Za lažjo 

ponazoritev sem drugo hipotezo razdelila na podhipoteze.  

 

 

H2.1: Slabe prehranjevalne navade pri zajtrku naraščajo s starostjo 

Pri preverjanju podhipoteze H2.1 smo uporabili hi kvadrat test, za katerega (Šuster Erjavec, 

2012,  str. 94) avtorja pravita, da so to večrazsežnostne frekvenčne porazdelitve, ki 

omogočajo sklepanje o povezanosti navadno dveh spremenljivk. Pri tem smo uporabili 

spremenljivki:   

 ali zajtrkuješ 

 razred učencev 

 

 

Tabela 3.4.4.18: Navzkrižna tabela med spremenljivkama »ali zajtrkuješ« in »razred 

učencev« 

3. Ali zajtrkuješ?  * 2. Razred: Crosstabulation 

 2. razred: Total 

7. razred 9. razred 

4. Ali 

zajtrkuješ? 

Da 

Count 51 36 87 

 % of 

Total 
27,7 % 19,6 % 47,3 % 

Ne 

Count 17 20 37 

 % of 

Total 
9,2 % 10,9 % 20,1 % 

Občasno 

Count 37 23 60 

 % of 

Total 
20,1 % 12,5 % 32,6 % 

Total 

Count 105 79 184 

 % of 

Total 
57,1 % 42,9 % 100,0 % 

Vir: Lastna anketa  
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Iz raziskave izhaja, da s starostjo oz. višjim razredom slabe prehranjevalne navade z 

opuščanjem zajtrka naraščajo, saj so vprašani učenci iz 7. razreda v večji meri odgovorili, da 

zajtrkujejo, čeprav občasno, medtem ko so učenci 9. razredov v večji meri odgovorili, da ne 

zajtrkujejo. Navedeno smo prikazali tudi grafično.  

 

Graf 3.4.4.18: Zajtrk glede na razred učencev 

 
Vir: Lastna anketa 

 

Sedaj pa bomo preverili, ali so razlike med razredoma pri prehranjevalnih navadah glede  

zajtrka tudi statistično značilne.  

 

 

Tabela 3.4.4.19: χ2-test med spremenljivkama »prehranjevalne navade pri zajtrku« in 

»razred učencev« 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,472a 2 ,291 

Likelihood Ratio 2,453 2 ,293 
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Linear-by-Linear 

Association 
,056 1 ,813 

N of Valid Cases 184   

a. 0 cells (,0 %) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 15,89. 

 

Vir: Lastna anketa 

 

Iz rezultata izhaja (tabela 3), da je signifikanca pri Pearsonovem χ2-testu znašala 0,291, kar 

pomeni, da je p > 0,05, iz česar izhaja, da povezanost med spremenljivkama ni statistično 

značilna. Na podlagi kontigenčne tabele smo sicer ugotovili, da s starostjo oz. višjim 

razredom postajajo slabše prehranjevalne navade, vendar to ne velja za celotno populacijo. Na 

podlagi tega smo tako podhipotezo H2.1 (Slabe prehranjevalne navade pri zajtrku naraščajo s 

starostjo.) zavrnili. 

 

 

H2.2: Slabe prehranjevalne navade, merjene s številom zaužitih obrokov dnevno, 

naraščajo s starostjo. 

 

Tudi pri preverjanju podhipoteze H2.2 smo se posluževali kontingenčnih tabel in hi kvadrat 

testa, pri čemer smo uporabili spremenljivki:  

 koliko obrokov hrane zaužiješ dnevno (4. vprašanje) 

 razred učencev 

 

 

Tabela 3.4.4.20: Kontingenčne tabele povezanosti med spremenljivkama »dnevno število 

zaužitih obrokov hrane« in »razred učencev« 

Koliko obrokov hrane zaužiješ dnevno? * Razred Crosstabulation 

 Razred Total 

7. razred 9. razred 

Koliko 

obrokov hrane 

zaužiješ 

dnevno? 

Enega 

Count 1 1 2 

 % of 

Total 
0,5 % 0,5 % 1,1 % 

Dva 

Count 10 8 18 

 % of 

Total 
5,4 % 4,3 % 9,8 % 
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Tri ali več 

Count 94 70 164 

 % of 

Total 
51,1 % 38,0 % 89,1 % 

Total 

Count 105 79 184 

 % of 

Total 
57,1 % 42,9 % 100,0 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Iz raziskave izhaja, da se s starostjo oz. višjim razredom slabe prehranjevalne navade kažejo v 

večji meri. Tri ali več obrokov imajo v večji meri učenci 7. razreda kot pa učenci 9. razreda, 

prav tako pa tudi imajo sedmošolci v večji meri dva obroka, učenci 9. razreda pa ne. 

Navedeno smo prikazali tudi grafično.  

 

Graf 3.4.4.19: Koliko obrokov hrane zaužiješ dnevno? 

 
 

Vir: Lastna anketa 
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Nato smo izvedli še hi kvadrat test.  

 

 

Tabela 3.4.4.21: χ2-test med spremenljivkama »prehranjevalne navade, merjene s 

številom obrokov« in »razred učencev« 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,062a 2 ,970 

Likelihood Ratio ,061 2 ,970 

Linear-by-Linear 

Association 
,053 1 ,817 

N of Valid Cases 184   

a. 2 cells (33,3 %) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,86. 

 

Vir: Lastna anketa 

 

Iz rezultata izhaja (tabela 3), da je signifikanca pri Pearsonovem χ2-testu znašala 0,970, kar 

pomeni, da je p > 0,05, iz česar izhaja, da povezanost med spremenljivkama ni statistično 

značilna. Na podlagi kontingenčne tabele smo sicer ugotovili, da imajo tri obroke v večji meri 

učenci 7. razreda, iz tega pa izhaja, da so prehranjevalne navade, merjene s številom obrokov, 

v 9. razredu slabše kot pa v 7. razredu.  

 

Na podlagi tega smo tako podhipotezo H2.2 (Slabe prehranjevalne navade, merjene s številom 

zaužitih obrokov dnevno, naraščajo s starostjo.) zavrnili, saj razlike v odgovorih med 

starostnima skupinama učencev niso statistično pomembne.  

 

H2.3: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, ali učenci kosijo v šoli, naraščajo s 

starostjo. 

 

Pri preverjanju podhipoteze H2.3 smo se posluževali kontingenčnih tabel in hi kvadrat testa, 

pri čemer smo uporabili spremenljivki:  

 Ali kosiš v šoli?  

 razred učencev 
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Tabela 3.4.4.22: Navzkrižna tabela med spremenljivkama »ali kosiš v šoli« in »razred 

učencev« 

Ali kosiš v šoli? * Razred Crosstabulation 

 Razred Total 

7. razred 9. razred 

Ali kosiš v 

šoli? 

Da 

Count 49 17 66 

 % of 

Total 
26,6 % 9,2 % 35,9 % 

Ne 

Count 56 62 118 

 % of 

Total 
30,4 % 33,7 % 64,1 % 

Total 

Count 105 79 184 

 % of 

Total 
57,1 % 42,9 % 100,0 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Iz raziskave izhaja, da obstaja povezanost med starostjo oz. višjim razredom in slabimi 

prehranjevalne navadami, merjenimi s tem, ali učenci kosijo v šoli. Veliko večje število 

učencev (26,6 %), ki kosijo v šoli,  obiskuje 7. razred, medtem ko je tistih učencev, ki 

obiskujejo 9. razred in kosijo v šoli, veliko manj (9,24 %).    

 

Navedeno smo prikazali tudi grafično.  
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Graf 3.4.4.20: Ali kosiš v šoli glede na razred učencev 

 
Vir: Lastna anketa 

 

Sedaj pa bomo preverili, ali so razlike med razredoma pri prehranjevalnih navadah glede na  

zajtrk tudi statistično značilne.  

 

 

Tabela 3.4.4.23: : χ2-test med spremenljivkama »ali kosiš v šoli« in »razred učencev« 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-

Square 
12,394a 1 ,000 

  

Continuity 

Correctionb 
11,325 1 ,001 

  

Likelihood 

Ratio 
12,808 1 ,000 

  

Fisher's Exact 

Test 

   
,001 ,000 
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Linear-by-

Linear 

Association 

12,326 1 ,000 

  

N of Valid 

Cases 
184 

    

a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 28,34. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Vir: Lastna anketa 

 

Iz rezultatov hi kvadrat testa izhaja, da znaša signifikanca pri Pearsonovem χ2-testu 0,001, kar 

pomeni, da je p < 0,05, iz česar izhaja, da je povezanost med spremenljivkama statistično 

značilna. Na podlagi kontingenčne tabele smo tudi ugotovili povezanost med 

spremenljivkama. Na podlagi tega smo tako podhipotezo H2.3 (Slabe prehranjevalne navade, 

merjene s tem, ali učenci kosijo v šoli, naraščajo s starostjo.) potrdili.  

 

H2.4: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, ali imajo učenci doma vsak dan 

kuhano kosilo ali večerjo, naraščajo s starostjo. 

 

Pri preverjanju podhipoteze H2.4 smo se prav tako posluževali kontingenčnih tabel in hi 

kvadrat testa, pri čemer smo uporabili spremenljivki:  

 Ali imaš doma vsak dan kuhano kosilo ali večerjo?  

 razred učencev 

 

 

Tabela 3.4.4.24: Kontingenčna tabela spremenljivk »ali imaš doma vsak dan kuhano 

kosilo ali večerjo« in »razred učencev« 

Ali imaš doma vsak dan kuhano kosilo oziroma večerjo? * 

Razred Crosstabulation 

 Razred Total 

7. razred 9. razred 

Ali imaš doma 

vsak dan 

kuhano kosilo 

oziroma 

Da 

Count 81 63 144 

 % of 

Total 
44,0 % 34,2 % 78,3 % 

Ne Count 24 16 40 
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večerjo?  % of 

Total 
13,0 % 8,7 % 21,7 % 

Total 

Count 105 79 184 

 % of 

Total 
57,1 % 42,9 % 100,0 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Iz raziskave izhaja, da s starostjo oz. višjim razredom slabe prehranjevalne navade z 

opuščanjem zajtrka naraščajo, saj so vprašani učenci iz 7. razreda v večji meri (s 44,0 %) 

odgovorili, da imajo doma vsak dan kuhano kosilo oziroma večerjo, medtem ko so učenci 9. 

razredov s 34,2  % odgovorili, da imajo. Navedeno smo prikazali tudi grafično.  

 

Graf 3.4.4.21: Ali imaš doma vsak dan kuhano kosilo ali večerjo glede na razred učencev 

 
Vir: Lastna anketa  

 

Sedaj pa bomo preverili, ali so razlike med razredoma pri prehranjevalnih navadah, glede na 

to, ali imajo vsak dan kuhano kosilo oziroma večerjo,  tudi statistično značilne.  
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Tabela 3.4.4.25: χ2-test med spremenljivkama »ali imaš doma vsak dan kuhano kosilo 

oziroma večerjo« in »razred učencev« 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-

Square 
,180a 1 ,672 

  

Continuity 

Correctionb 
,059 1 ,808 

  

Likelihood 

Ratio 
,180 1 ,671 

  

Fisher's Exact 

Test 

   
,721 ,406 

Linear-by-

Linear 

Association 

,179 1 ,672 

  

N of Valid 

Cases 
184 

    

a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 17,17. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Vir: Lastna anketa  

 

Iz rezultatov hi kvadrat testa izhaja, da je signifikanca pri Pearsonovem χ2 testu znašala 0,672, 

kar pomeni, da je p > 0,05, iz česar izhaja, da povezanost med spremenljivkama ni statistično 

značilna. Na podlagi kontingenčne tabele smo sicer ugotovili, da obstaja povezanost med 

spremenljivkama, vendar le-ta ni statistično pomembna. Na podlagi tega smo tako 

podhipotezo H2.4 (Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, ali imajo učenci doma vsak 

dan kuhano kosilo ali večerjo, naraščajo s starostjo.) zavrnili. 

 

 

H2.5: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, kaj učenci pijejo, naraščajo s 

starostjo 

 

Pri preverjanju podhipoteze H2.5 smo se prav tako posluževali kontingenčnih tabel in hi 

kvadrat testa, pri čemer smo uporabili spremenljivki:  
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 Kaj največkrat piješ?  

 razred učencev 

 

Tabela 3.4.4.26: Kontingenčna tabela med spremenljivkama »kaj največkrat piješ« in  

»razred učencev« 

Kaj največkrat piješ? * Razred Crosstabulation 

 Razred Total 

7. razred 9. razred 

Kaj največkrat 

piješ? 

Voda 

Count 58 49 107 

 % of 

Total 
31,5 % 26,6 % 58,2 % 

Sadni sokovi 

Count 32 21 53 

 % of 

Total 
17,4 % 11,4 % 28,8 % 

Gazirani 

sokovi 

Count 5 5 10 

 % of 

Total 
2,7 % 2,7 % 5,4 % 

Čaj 

Count 4 3 7 

 % of 

Total 
2,2 % 1,6 % 3,8 % 

Drugo 

Count 6 1 7 

 % of 

Total 
3,3 % 0,5 % 3,8 % 

Total 

Count 105 79 184 

 % of 

Total 
57,1 % 42,9 % 100,0 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Iz raziskave izhaja, da je 31,5 % vseh vprašanih iz 7. razreda navedlo, da pije vodo, medtem 

ko je 26,6 % vprašanih učencev iz 9. razreda navedlo, da pijejo vodo. Tudi pri ostalih vrstah 

pijač ni večjih razlik glede na razred. Na podlagi tega lahko zaključimo, da ne obstaja 

povezanost med razredom, ki ga učenci obiskujejo, in vrstami pijač, ki jih pijejo. Navedeno 

smo prikazali tudi grafično.   
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Graf 3.4.4.22: Grafični prikaz odgovorov učencev na vprašanje, kaj največkrat pijejo, 

glede na razred učencev 

 
Vir: Lastna anketa 

 

Nato smo izvedli še hi kvadrat test, da bi preverili, ali je povezanost med spremenljivkama 

statistično značilna.   

 

 

Tabela 3.4.4.27: χ2-test med spremenljivkama »kaj največkrat piješ« in »razred 

učencev« 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
3,143a 4 ,534 

Likelihood 

Ratio 
3,477 4 ,481 
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Linear-by-

Linear 

Association 

1,524 1 ,217 

N of Valid 

Cases 
184 

  

a. 5 cells (50,0 %) have expected count less 

than 5. The minimum expected count is 3,01. 

 

Vir: Lastna anketa 

 

Rezultati hi kvadrat testa nam prikazujejo, da je signifikanca pri Pearsonovem χ2 testu znašala 

0,534, kar pomeni, da je p > 0,05, iz česar izhaja, da povezanost med spremenljivkama ni 

statistično značilna. Tudi na podlagi kontingenčne tabele smo ugotovili, da na to, katere pijače 

učenci pijejo, ne vpliva obiskovani razred, saj so njihove navade podobne.  

Na podlagi tega smo tako podhipotezo H2.5 (Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, kaj 

učenci pijejo, naraščajo s starostjo.) zavrnili. 

 

H2.6: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, kolikokrat tedensko učenci jedo 

sladkarije, naraščajo s starostjo. 

 

Pri preverjanju podhipoteze H2.6 smo se prav tako posluževali kontingenčnih tabel in hi 

kvadrat testa, pri tem pa smo uporabili spremenljivki:  

 Kolikokrat tedensko ješ sladkarije?  

 razred učencev 

 

Tabela 3.4.4.28: Kontingenčna tabela med spremenljivkama »kolikokrat tedensko ješ 

sladkarije« in »razred učencev« 

Kolikokrat tedensko ješ sladkarije? * Razred Crosstabulation 

 Razred Total 

7. razred 9. razred 

Kolikokrat 

tedensko ješ 

sladkarije? 

vsak dan 

Count 32 30 62 

 % of 

Total 
17,4 % 16,3 % 33,7 % 

3x tedensko 

Count 24 17 41 

 % of 

Total 
13,0 % 9,2 % 22,3 % 

manj kot 3x Count 47 31 78 
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tedensko  % of 

Total 
25,5 % 16,8 % 42,4 % 

ne jem 

sladkarij 

Count 2 1 3 

 % of 

Total 
1,1 % 0,5 % 1,6 % 

Total 

Count 105 79 184 

 % of 

Total 
57,1 % 42,9 % 100,0 % 

Vir: Lastna anketa  

 

Iz raziskave izhaja, da so odgovori učencev glede pogostosti uživanja sladkarij podobni. Še 

največja razlika je v tem, da se učenci 7. razredov nekoliko bolj zdravo prehranjujejo, saj so 

pogosteje navedli, da sladkarije jedo manj kot 3-krat tedensko. Na podlagi tega lahko vseeno 

zaključimo, da ne obstaja povezanost med razredom, ki ga učenci obiskujejo, in tem, 

kolikokrat tedensko jejo sladkarije. Navedeno smo prikazali tudi grafično. 

 

Graf 3.4.4.23: Kolikokrat tedensko ješ sladkarije? 
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Vir: Lastna anketa 

 

Nato smo izvedli še hi kvadrat test, da bi preverili, ali je povezanost med spremenljivkama 

statistično značilna.   

 

 

Tabela 3.4.4.29: χ2-test med spremenljivkama »kolikokrat tedensko ješ sladkarije« in 

»razred učencev« 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,226a 3 ,747 

Likelihood Ratio 1,225 3 ,747 

Linear-by-Linear 

Association 
1,129 1 ,288 

N of Valid Cases 184 
  

a. 2 cells (25,0 %) have expected count less than 5. 

The minimum expected count is 1,29. 

 

Vir: Lastna anketa 

 

Iz rezultata izhaja, da je signifikanca pri Pearsonovem χ2 testu znašala 0,747, kar pomeni, da 

je p > 0,05, iz česar izhaja, da povezanost med spremenljivkama ni statistično značilna. Tudi 

na podlagi kontingenčne tabele smo ugotovili, da na to, kolikokrat tedensko učenci jedo 

sladkarije, ne vpliva razred, ki ga obiskujejo, saj so njihove navade podobne. Na tej podlagi 

smo podhipotezo H2.6 (Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, kolikokrat tedensko 

učenci jejo sladkarije, naraščajo s starostjo.) zavrnili.  

 

H2.7: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, kje največkrat jedo sladkarije, 

naraščajo s starostjo. 

 

Pri preverjanju podhipoteze H2.7 smo se prav tako posluževali kontingenčnih tabel in hi 

kvadrat testa, pri čemer smo uporabili spremenljivki:  

 Kje največkrat ješ sladkarije?  

 razred učencev 
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Tabela 3.4.4.30: Kontingenčna tabela povezanosti spremenljivk »kje največkrat ješ 

sladkarije« in »razred učencev« 

Kje največkrat ješ sladkarije? * Razred Crosstabulation 

 Razred Total 

7. razred 9. razred 

Kje največkrat 

ješ sladkarije? 

doma 

Count 50 50 100 

 % of 

Total 
27,6 % 27,6 % 55,2 % 

v šoli 

Count 2 0 2 

 % of 

Total 
1,1 % 0,0 % 1,1 % 

v družbi 

Count 53 26 79 

 % of 

Total 
29,3 % 14,4 % 43,6 % 

Total 

Count 105 76 181 

 % of 

Total 
58,0 % 42,0 % 100,0 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Iz raziskave izhaja, da so priložnosti, ob katerih učenci jedo sladkarije, podobne za oba 

razreda, saj so odgovori po skupinah dokaj podobni. Večje odstopanje je le v tem, da učenci 

7. razreda pogosteje jedo sladkarije v družbi kot devetošolci. Navedeno smo prikazali še 

grafično.  
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Graf 3.4.4.24: Povezanost med spremenljivkama »kje največkrat ješ sladkarije« in 

»razred učencev« 

 
 

Vir: Lastna anketa  

 

Nato smo izvedli še hi kvadrat test, da bi preverili, ali je povezanost med spremenljivkama 

statistično značilna.  

 

 

Tabela 3.4.4.31: χ2-test med spremenljivkama »kje največkrat ješ sladkarije« in »razred 

učencev« 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,755a 2 ,034 

Likelihood Ratio 7,523 2 ,023 
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Linear-by-Linear 

Association 
5,330 1 ,021 

N of Valid Cases 181   

a. 2 cells (33,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,84. 

 

Vir: Lastna anketa  

 

Rezultati hi kvadrat testa nam prikazujejo, da je signifikanca pri Pearsonovem χ2-testu znašala 

0,034, kar pomeni, da je p < 0,05, iz česar izhaja, da je povezanost med spremenljivkama 

statistično značilna. Tudi na podlagi kontingenčne tabele smo ugotovili, da so navedbe 

učencev večinoma podobne, obstajajo pa večje razlike v tem, da učenci 7. razredov sladkarije 

jedo večinoma v družbi. Na podlagi tega smo bili podhipotezo H2.7 (Slabe prehranjevalne 

navade, merjene s tem, kje največkrat jedo sladkarije, naraščajo s starostjo.) vseeno primorani 

zavrniti, saj so slabše navade pri mlajših učencih kot pri starejših.  

 

H2.8: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, kolikokrat učenci tedensko jedo 

zelenjavo, naraščajo s starostjo. 

 

Pri preverjanju podhipoteze H2.8 smo se prav tako posluževali kontingenčnih tabel in hi 

kvadrat testa, pri čemer smo uporabili spremenljivki:  

 Kolikokrat tedensko ješ zelenjavo?  

 razred učencev 

  

 

Tabela 3.4.4.32: Kontingenčna tabela povezanosti med spremenljivkama »kolikokrat 

tedensko ješ zelenjavo« in »razred učencev« 

Kolikokrat tedensko ješ zelenjavo? * Razred Crosstabulation 

 Razred Total 

7. razred 9. razred 

Kolikokrat 

tedensko ješ 

zelenjavo? 

vsak dan 

Count 53 31 84 

 % of 

Total 
28,8 % 16,8 % 45,7 % 

3x tedensko 

Count 29 26 55 

 % of 

Total 
15,8 % 14,1 % 29,9 % 
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manj kot 3x 

tedensko 

Count 11 13 24 

 % of 

Total 
6,0 % 7,1 % 13,0 % 

ne jem 

zelenjave 

Count 12 9 21 

 % of 

Total 
6,5 % 4,9 % 11,4 % 

Total 

Count 105 79 184 

 % of 

Total 
57,1 % 42,9 % 100,0 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Iz raziskave izhaja, da se prehranjevalne navade s starostjo slabšajo glede na razred učencev, 

saj so učenci 7. razreda v večji meri izrazili, da jedo zelenjavo vsak dan oziroma 3-krat  

tedensko. Da jedo zelenjavo manj kot 3-krat tedensko, pa so v večji meri izrazili učenci 9. 

razreda. Na podlagi tega lahko rečemo, da obstaja povezanost med tem, kolikokrat učenci 

jedo zelenjavo, in starostjo učencev.      
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Graf 3.4.4.25: Grafični prikaz spremenljivke »kolikokrat tedensko ješ zelenjavo« in  

»razred učencev« 

 
 

Vir: Lastna anketa 

 

 

 

Tabela 3.4.4.33: χ2-test med spremenljivkama »kolikokrat tedensko ješ zelenjavo« in 

»razred učencev« 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,905a 3 ,407 

Likelihood Ratio 2,904 3 ,407 

Linear-by-Linear 

Association 
1,274 1 ,259 

N of Valid Cases 184   
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a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 9,02. 

 

Vir: Lastna anketa  

 

Rezultati hi kvadrat testa nam prikazujejo, da je signifikanca pri Pearsonovem χ2-testu znašala 

0,407, kar pomeni, da je p > 0,05, iz česar izhaja, da povezanost med spremenljivkama ni 

statistično značilna. Na podlagi kontingenčne tabele smo sicer ugotovili, da na to, kolikokrat 

tedensko jedo učenci zelenjavo, v majhni meri vpliva razred, ki ga učenci obiskujejo. Na 

podlagi tega smo tako podhipotezo H2.8 (Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, 

kolikokrat tedensko učenci jedo zelenjavo, naraščajo s starostjo.) zavrnili, saj razlike med 

razredoma niso statistično značilne.  

 

H2.9: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, kje učenci največkrat jedo zelenjavo, 

naraščajo s starostjo. 

 

Pri preverjanju podhipoteze H2.9 smo se prav tako posluževali kontingenčnih tabel in hi 

kvadrat testa. Pri tem smo uporabili spremenljivki:  

 Kje največkrat ješ zelenjavo? 

 razred učencev 

 

 

Tabela 3.4.4.34: Kontingenčna tabela povezanosti med spremenljivkama »kje 

največkrat ješ zelenjavo« in »razred učencev« 

Kje največkrat ješ zelenjavo? * Razred Crosstabulation 

 Razred Total 

7. razred 9. razred 

Kje največkrat 

ješ zelenjavo? 

doma 

Count 87 67 154 

 % of 

Total 
51,5 % 39,6 % 91,1 % 

v šoli 

Count 8 5 13 

 % of 

Total 
4,7 % 3,0 % 7,7 % 

v družbi 

Count 1 1 2 

 % of 

Total 
0,6 % 0,6 % 1,2 % 
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Total 

Count 96 73 169 

 % of 

Total 
56,8 % 43,2 % 100,0 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Iz raziskave izhaja, da ne obstajajo razlike v tem, kje učenci jedo zelenjavo, glede na to, kateri 

razred obiskujejo, saj ni večjih razlik v odgovorih glede na to, kateri razred učenci obiskujejo. 

Iz tega izhaja, da ne obstaja povezanost med tema spremenljivkama.  

 

Graf 3.4.4.26: Grafična ponazoritev povezanosti med tem, kje učenci največkrat jedo 

zelenjavo, in razredom, ki ga obiskujejo 

 
Vir: Lastna anketa 

 

Nato smo izvedli še hi kvadrat test, da bi preverili, ali je povezanost med spremenljivkama 

statistično značilna.   
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Tabela 3.4.4.35:  χ2-test med spremenljivkama »kje največkrat ješ zelenjavo« in »razred 

učencev« 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,163a 2 ,922 

Likelihood Ratio ,163 2 ,922 

Linear-by-Linear 

Association 
,025 1 ,875 

N of Valid Cases 169   

a. 2 cells (33,3 %) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,86. 

 

Vir: Lastna anketa 

 

Rezultati hi kvadrat testa nam prikazujejo, da je signifikanca pri Pearsonovem χ2-testu znašala 

0,992, kar pomeni, da je p > 0,05, iz česar izhaja, da povezanost med spremenljivkama ni 

statistično značilna. Tudi na podlagi kontingenčne tabele smo ugotovili, da na to, kje učenci 

jedo zelenjavo, ne vpliva razred, ki ga obiskujejo. Na podlagi tega smo tako podhipotezo H2.9 

(Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, kje učenci največkrat jedo zelenjavo, naraščajo 

s starostjo.) zavrnili.  

 

 

H2.10: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, kolikokrat tedensko učenci jedo 

sadje, naraščajo s starostjo. 

 

Pri preverjanju podhipoteze H2.10 smo se prav tako posluževali kontingenčnih tabel in hi 

kvadrat testa, pri čemer smo uporabili spremenljivki:  

 Kolikokrat tedensko ješ sadje?  

 razred učencev 
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Tabela 3.4.4.36: Kontingenčna tabela povezanosti med spremenljivkama »kolikokrat 

tedensko ješ sadje« in »razred učencev« 

Kolikokrat tedensko ješ sadje? * Razred Crosstabulation 

 Razred Total 

7. razred 9. razred 

Kolikokrat 

tedensko ješ 

sadje? 

vsak dan 

Count 72 43 115 

 % of 

Total 
39,1 % 23,4 % 62,5 % 

3x tedensko 

Count 19 27 46 

 % of 

Total 
10,3 % 14,7 % 25,0 % 

manj kot 3x 

tedensko 

Count 13 8 21 

 % of 

Total 
7,1 % 4,3 % 11,4 % 

ne jem sadja 

Count 1 1 2 

 % of 

Total 
0,5 % 0,5 % 1,1 % 

Total 

Count 105 79 184 

 % of 

Total 
57,1 % 42,9 % 100,0 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Iz raziskave izhaja, da učenci 7. razredov (39,13 % odgovorov) v nekoliko večji meri 

vsakodnevno jedo sadje kot učenci 9. razredov, pri katerih je bilo tovrstnih navedb 23,37  %.  

Pri ostalih navedbah pogostosti so odgovori učencev dokaj podobni. Iz tega izhaja, da ni  

povezanosti med tem, kolikokrat tedensko učenci jedo sadje, in razredom učencev. Navedeno 

smo prikazali še grafično.  
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Graf 3.4.4.27: Grafična ponazoritev povezanosti spremenljivk »kolikokrat tedensko ješ 

sadje« in »razred učencev« 

 
 

Vir: Lastna anketa 

 

Nato smo izvedli še hi kvadrat test.    

 

 

Tabela 3.4.4.37: χ2-test med spremenljivkama »kolikokrat tedensko ješ sadje« in 

»razred učencev« 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,348a 3 ,096 

Likelihood Ratio 6,307 3 ,098 

Linear-by-Linear 

Association 
1,292 1 ,256 

N of Valid Cases 184   
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a. 2 cells (25,0 %) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,86. 

 

Rezultati hi kvadrat testa nam prikazujejo, da je signifikanca pri Pearsonovem χ2-testu znašala 

0,534, kar pomeni, da je p > 0,05, iz česar izhaja, da povezanost med spremenljivkama ni 

statistično značilna. Tudi na podlagi kontingenčne tabele smo ugotovili, da je povezanost med 

spremenljivkama moč zaznati le v manjši meri. Na ta način smo podhipotezo H2.10 (Slabe 

prehranjevalne navade, merjene s tem, kolikokrat tedensko učenci jedo sadje, naraščajo s 

starostjo.) zavrnili. 

 

H2.11: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, kje učenci največkrat jedo sadje, 

naraščajo s starostjo. 

 

Pri preverjanju podhipoteze H2.11 smo se prav tako posluževali kontingenčnih tabel in hi 

kvadrat testa. Pri tem smo uporabili spremenljivki:  

 Kje največkrat ješ sadje?  

 razred učencev 

 

 

Tabela 3.4.4.38: Kontingenčna tabela med spremenljivkama »kje največkrat ješ sadje« 

in »razred učencev« 

Kje največkrat ješ sadje? * Razred Crosstabulation 

 Razred Total 

7. razred 9. razred 

Kje največkrat 

ješ sadje? 

doma 

Count 91 65 156 

 % of 

Total 
50,0 % 35,7 % 85,7 % 

v šoli 

Count 13 13 26 

 % of 

Total 
7,1 % 7,1 % 14,3 % 

Total 

Count 104 78 182 

 % of 

Total 
57,1 % 42,9 % 100,0 % 

Vir: Lastna anketa 
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Iz raziskave izhaja, da je več učencev 7. razredov navedlo, da jedo sadje največkrat doma, kot 

pa učencev 9. razredov. Medtem ko je bil delež odgovorov o tem, da jedo sadje najpogosteje v 

šoli, enak. Anketirani učenci niso navedli, da bi sadje najpogosteje jedli v družbi prijateljev. 

Navedeno smo prikazali še grafično.  

 

Graf 3.4.4.28: Grafični prikaz povezanosti med spremenljivkama »kje največkrat ješ 

sadje« in »razred učencev« 

 
Vir: Lastna anketa 

 

Nato smo izvedli še hi kvadrat test, da bi preverili, če je povezanost med spremenljivkama 

statistično značilna.   
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Tabela 3.4.4.39: χ2-test med spremenljivkama »kje največkrat ješ sadje« in »razred 

učencev« 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-

Square 
,632a 1 ,427 

  

Continuity 

Correctionb 
,337 1 ,561 

  

Likelihood 

Ratio 
,627 1 ,429 

  

Fisher's Exact 

Test 

   
,522 ,279 

Linear-by-

Linear 

Association 

,628 1 ,428 

  

N of Valid 

Cases 
182 

    

a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 11,14. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Vir: Lastna anketa 

 

Rezultati hi kvadrat testa nam prikazujejo, da je signifikanca pri Pearsonovem χ2-testu znašala 

0,427, kar pomeni, da je p > 0,05, iz česar izhaja, da povezanost med spremenljivkama ni 

statistično značilna. Tudi na podlagi kontingenčnih tabel ni bilo moč zaznati vpliva med 

spremenljivkama pri vseh kategorijah. Na podlagi ugotovljenega smo tako podhipotezo H2.11 

(Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, kje učenci največkrat jedo sadje, naraščajo s 

starostjo.) zavrnili. 

 

 

H2.12: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, ali učenci menijo, da se 

prehranjujejo zdravo, naraščajo s starostjo. 

 

Pri preverjanju podhipoteze H2.12 smo se prav tako posluževali kontingenčnih tabel in hi 

kvadrat testa, pri čemer smo uporabili spremenljivki:  

 Ali meniš, da se prehranjuješ zdravo? 
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 razred učencev 

 

 

Tabela 3.4.4.40: Kontingenčna tabela med spremenljivkama »ali meniš, da se 

prehranjuješ zdravo« in »razred učencev« 

Ali meniš, da se prehranjuješ zdravo? * Razred 

Crosstabulation 

 Razred Total 

7. razred 9. razred 

Ali meniš, da 

se prehranjuješ 

zdravo? 

da 

Count 92 56 148 

 % of 

Total 
50,0 % 30,4 % 80,4 % 

ne 

Count 13 23 36 

 % of 

Total 
7,1 % 12,5 % 19,6 % 

Total 

Count 105 79 184 

 % of 

Total 
57,1 % 42,9 % 100,0 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Iz raziskave izhaja, da so sedmošolci v večji meri izrazili (50 % odgovorov), da se 

prehranjujejo zdrav. Da pa se ne prehranjujejo zdravo, so v večji meri izrazili učenci 9. 

razredov. Iz tega izhaja, da obstaja povezanost med spremenljivkama. 
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Graf 3.4.4.29: Grafična ponazoritev povezanosti med spremenljivkama »ali meniš, da se 

prehranjuješ zdravo« in »razred učencev« 

 
Vir: Lastna anketa 

 

Sedaj pa bomo preverili, ali so razlike med razredoma glede prehranjevalnih navad pri teh, ki 

menijo, da se prehranjujejo zdravo, tudi statistično značilne.  

 

 

Tabela 3.4.4.41. χ2-test med spremenljivkama »ali meniš, da se prehranjuješ zdravo« in 

»razred učencev« 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-

Square 
8,021a 1 ,005 

  

Continuity 

Correctionb 
6,993 1 ,008 
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Likelihood 

Ratio 
7,974 1 ,005 

  

Fisher's Exact 

Test 

   
,008 ,004 

Linear-by-

Linear 

Association 

7,977 1 ,005 

  

N of Valid 

Cases 
184 

    

a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 15,46. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Izvedeni hi kvadrat test nam prikazuje, da signifikanca pri Pearsonovem χ2-testu znašala 

0,005, kar pomeni, da je p < 0,05, iz česar izhaja, da je povezanost med spremenljivkama 

statistično značilna. Povezanost med spremenljivkama – smo ugotovili – je tudi na podlagi 

kontingenčnih tabel. Glede na to smo tako podhipotezo H2.12 (Slabe prehranjevalne navade, 

merjene s tem, ali učenci menijo, da se prehranjujejo zdravo, naraščajo s starostjo.) potrdili.  

 

 

H2.13: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, od kod učenci največ izvedo o 

zdravi prehrani, naraščajo s starostjo. 

 

Pri preverjanju hipoteze H2.13 smo se prav tako posluževali kontingenčnih tabel in hi kvadrat 

testa. Pri tem smo uporabili spremenljivki:  

 Od kod izveš največ o zdravi prehrani? 

 razred učencev 

 

Tabela 3.4.4.42: Kontingenčna tabela med spremenljivkama »od kod izveš največ o 

zdravi prehrani« in »razred učencev« 

Od kod izveš največ o zdravi prehrani? * Razred Crosstabulation 

 Razred Total 

7. razred 9. razred 

Od kod izveš 

največ o zdravi 

prehrani? 

        starši 

Count 41 27 68 

 % of 

Total 
22,3 % 14,7 % 37,0 % 
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prijatelji 

Count 3 2 5 

 % of 

Total 
1,6 % 1,1 % 2,7 % 

šola 

Count 34 28 62 

 % of 

Total 
18,5 % 15,2 % 33,7 % 

TV, radio, 

revije 

Count 20 20 40 

 % of 

Total 
10,9 % 10,9 % 21,7 % 

zdravstveni 

delavci 

Count 7 2 9 

 % of 

Total 
3,8 % 1,1 % 4,9 % 

Total 

Count 105 79 184 

 % of 

Total 
57,1 % 42,9 % 100,0 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Iz raziskave izhaja, da so učenci 7. razreda pogosteje kot učenci 9. razredov navedli, da  

največ izvedo o zdravi prehrani od staršev in šole. Pav tako so bili tovrstnega mnenja tudi 

učenci 9. razredov. V najmanjši meri pa so učenci 7. in prav tako 9. razredov navedli, da o 

zdravi prehrani izvedo prek prijateljev in zdravstvenih delavcev. Iz tega izhaja, da med 

razredoma ni razlik v mnenju.  
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Graf 3.4.4.30: Grafična ponazoritev povezanosti med spremenljivkama »od kod izveš 

največ o zdravi prehrani« in »razred učencev« 

 
Vir: Lastna anketa 

 

 

Nato smo izvedli še hi kvadrat test, da bi preverili, ali je povezanost med spremenljivkama 

statistično značilna.   

 

 

Tabela 3.4.4.43:  χ2-test med spremenljivkama »od kod izveš največ o zdravi prehrani in 

»razred učencev« 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,823a 4 ,588 

Likelihood Ratio 2,942 4 ,568 

Linear-by-Linear 

Association 
,170 1 ,680 
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N of Valid Cases 184   

a. 3 cells (30,0 %) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 2,15. 

 

Rezultati hi kvadrat testa nam prikazujejo, da je signifikanca pri Pearsonovem χ2-testu znašala 

0,588, kar pomeni, da je p > 0,05, iz česar izhaja, da ni statistično značilnega različnega 

mnenja med preučevanima starostnima skupinama oz. razredoma. Na podlagi tega smo tako 

podhipotezo H2.13 (Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, od kod učenci največ izvedo 

o zdravi prehrani, naraščajo s starostjo.) zavrnili. 

 

H2.14: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, kolikokrat letno učenci izostanejo 

od pouka zaradi bolezni (gripa, prehladi, vročina …), naraščajo s starostjo. 

 

Pri preverjanju podhipoteze H2.14 smo se prav tako posluževali kontingenčnih tabel in hi 

kvadrat testa, pri čemer smo uporabili spremenljivki:  

 Kolikokrat letno izostaneš od pouka zaradi bolezni (gripa, prehladi, vročina …)? 

 razred učencev 

 

Tabela 3.4.4.44: Kontingenčna tabela med spremenljivkama »kolikokrat letno izostaneš 

od pouka zaradi bolezni« in »razred učencev« 

Kolikokrat letno izostaneš od pouka zaradi bolezni? * Razred 

Crosstabulation 

 Razred Total 

7. razred 9. razred 

Kolikokrat 

letno izostaneš 

od pouka 

zaradi bolezni? 

malokrat, le 

nekajkrat letno 

Count 88 65 153 

 % of 

Total 
47,8 % 35,3 % 83,2 % 

vsak drugi 

mesec 

Count 13 14 27 

 % of 

Total 
7,1 % 7,6 % 14,7 % 

približno vsak 

mesec 

Count 3 0 3 

 % of 

Total 
1,6 % 0,0 % 1,6 % 

večkrat 

mesečno 

Count 1 0 1 

 % of 

Total 
0,5 % 0,0 % 0,5 % 
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Total 

Count 105 79 184 

 % of 

Total 
57,1 % 42,9 % 100,0 % 

Vir: Lastna anketa 

 

Iz raziskave izhaja, da ni razlik v pogostosti izostankov zaradi bolezni med skupinama, 

sodelujočima v raziskavi. Učenci iz obeh razredov so najpogosteje navedli, da izostanejo od 

pouka malokrat, le nekajkrat letno. Najredkeje pa so učenci iz obeh razredov navedli, da 

izostanejo od pouka vsak mesec in večkrat mesečno. Navedeno smo prikazali tudi grafično.  

 

Graf 3.4.4.31: Grafična ponazoritev povezanosti med spremenljivkama »kolikokrat 

letno izostaneš od pouka zaradi bolezni« in »razred učencev« 

 
Vir: Lastna anketa 

 

Nato smo izvedli še hi kvadrat test, da bi preverili morebitni obstoj razlik med skupinama 

učencev.  
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Tabela 3.4.4.45: χ2-test med spremenljivkama »kolikokrat letno izostaneš od pouka 

zaradi bolezni« in »razred učencev« 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
3,898a 3 ,273 

Likelihood Ratio 5,367 3 ,147 

Linear-by-Linear 

Association 
,210 1 ,647 

N of Valid Cases 184   

a. 4 cells (50,0 %) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,43. 

 

Vir: Lastna anketa 

  

Rezultati hi kvadrat testa nam prikazujejo, da je signifikanca pri Pearsonovem χ2-testu znašala 

0,273, kar pomeni, da je p > 0,05, iz česar izhaja, da ne obstaja statistično značilno različno 

mnenje med preučevanima starostnima skupinama oz. razredoma. Na podlagi tega smo tako 

podhipotezo H2.14 (Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, kolikokrat letno učenci 

izostanejo od pouka zaradi bolezni (gripa, prehladi, vročina …), naraščajo s starostjo.) 

zavrnili. 

 

Sledilo je preverjanje zadnje podhipoteze H2.15: Slabe prehranjevalne navade, merjene s 

prehranjevalnim vedenjem v izbranih okoliščinah, naraščajo s starostjo. 

 

Pri preverjanju podhipoteze H2.15 smo uporabili T-test neodvisnih spremenljivk, pri čemer 

smo uporabili spremenljivke (trditve):  

 Kdor je zdravo hrano, ni »in«. 

 S prijatelji se družimo v »kebabih« in drugih restavracijah s hitro hrano. 

 Starši nasprotujejo, da jem hitro hrano. 

 Med obroki jem slane prigrizke (čips, arašide …) in sladkarije. 

 Jem, kar jedo moji prijatelji. 

 Trudim se, da izbiram čim bolj zdravo hrano. 

 Pred televizijo ali računalnikom velikokrat jem slane ali sladke prigrizke. 
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Upoštevali smo tudi dejavnik: razred učencev.  

 

 

Tabela 3.4.4.46: Skupinske statistike 

Group Statistics 

 
Razred N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Kdor je zdravo hrano, ni »in«. 
7. razred 93 1,98 1,406 ,146 

9. razred 75 1,60 1,013 ,117 

S prijatelji se družimo v 

»kebabih« in drugih 

restavracijah s hitro hrano, 

7. razred 103 1,82 1,243 ,122 

9. razred 77 2,19 1,136 ,129 

Starši nasprotujejo, da jem hitro 

hrano. 

7. razred 103 3,42 1,472 ,145 

9. razred 76 2,88 1,404 ,161 

Med obroki jem slane prigrizke 

(čips, arašide …) in sladkarije. 

7. razred 103 2,16 1,274 ,126 

9. razred 76 2,22 1,229 ,141 

Jem, kar jedo moji prijatelji. 
7. razred 102 2,16 1,233 ,122 

9. razred 77 2,03 1,124 ,128 

Trudim se, da izbiram čim bolj 

zdravo hrano. 

7. razred 101 4,07 1,079 ,107 

9. razred 76 3,57 1,226 ,141 

Pred televizijo ali računalnikom 

velikokrat jem slane ali sladke 

prigrizke. 

7. razred 103 2,53 1,467 ,145 

9. razred 77 2,31 1,300 ,148 

Vir: Lastna anketa 

 

Iz raziskave izhaja, da obstaja razlika v povprečni oceni vseh trditev o zdravi prehrani, in sicer 

je med skupinama učencev pri vseh trditvah. Povprečne ocene so pri učencih 9. razredov višje 

le pri dveh trditvah od skupno sedmih. Ti trditvi sta bili, da se s prijatelji se družijo v 

»kebabih«  in drugih restavracijah s hitro hrano in da med obroki jedo slane prigrizke (čips, 

arašide ) in sladkarije. Višje ocene pomenijo, da se v teh primerih devetošolci v večji meri 

poslužujejo slabih prehranjevalnih navad.  
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Tabela 3.4.4.47: T-test neodvisnih spremenljivk 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Kdor je zdravo hrano, ni »in«. * 12,121 ,001 1,956 166 ,052 

**   2,024 164,057 ,045 

S prijatelji se družimo v »kebabih« in 

drugih restavracijah s hitro hrano. 

* 1,092 ,298 -2,101 178 ,037 

**   -2,128 170,891 ,035 

Starši nasprotujejo, da jem hitro hrano. * 2,129 ,146 2,455 177 ,015 

**   2,472 165,781 ,014 

Med obroki jem slane prigrizke (čips, 

arašide …) in sladkarije. 

* ,050 ,824 -,360 177 ,719 

**   -,362 164,892 ,718 

Jem, kar jedo moji prijatelji. * 3,417 ,066 ,730 177 ,466 

**   ,740 170,771 ,460 

Trudim se, da izbiram čim bolj zdravo 

hrano. 

* 2,274 ,133 2,897 175 ,004 

**   2,846 149,816 ,005 

Pred televizijo ali računalnikom 

velikokrat jem slane ali sladke 

prigrizke. 

* 3,313 ,070 1,055 178 ,293 

**     1,074 172,853 ,284 

Legenda:  

*Equal variances assumed 

**Equal variances not assumed 

Vir: Lastna anketa 

 

Iz raziskave izhaja, da so razlike v mnenju med starostnima skupinama statistično značilne  

pri štirih trditvah od skupno sedmih.  

 

Na podlagi ugotovljenega smo tako podhipotezo H2.15 (Slabe prehranjevalne navade, 

merjene s prehranjevalnim vedenjem v izbranih okoliščinah, naraščajo s starostjo.) zavrnili, 

saj razlike v mnenju niso statistično pomembne pri vseh trditvah ter v veliki večini primerov 

so slabe navade v izbranih okoliščinah slabše pri učencih 7. razredov kot pri učencih 9. 

razredov.  
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Tabela 3.4.4.48: Povzetek ugotovitev preverjanja hipoteze H2 

Opis podhipoteze Vrednost p 

pri 

Pearsonovem 

hi kvadrat 

testu 

Ugotovitev 

H2.1: Slabe prehranjevalne navade pri zajtrku 

naraščajo s starostjo. 

0,291 

p > 0,05 

S starostjo naraščajo 

slabe prehranjevalne 

navade pri zajtrku, 

vendar ni statistično 

pomembno.  

Podhipoteza 

zavrnjena. 

H2.2: Slabe prehranjevalne navade, merjene s 

številom zaužitih obrokov dnevno, naraščajo s 

starostjo. 

0,970 

p > 0,05 

S starostjo sicer 

naraščajo slabe 

prehranjevalne 

navade, merjene s 

številom zaužitih 

obrokov, vendar ni 

statistično pomembno.  

Podhipoteza 

zavrnjena. 

H2.3: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, 

ali učenci kosijo v šoli, naraščajo s starostjo. 

 

0,000 

p < 0,05 

S starostjo naraščajo 

slabe prehranjevalne 

navade, merjene s 

tem, ali učenci kosijo 

v šoli. Povezanost je 

statistično pomembna.  

Podhipoteza potrjena. 

H2.4: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, 

ali imajo učenci doma vsak dan kuhano kosilo ali 

večerjo, naraščajo s starostjo. 

0,672 

p > 0,05 

S starostjo naraščajo 

slabe prehranjevalne 

navade, merjene s 

tem, ali imajo učenci 
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doma vsak dan 

kuhano kosilo ali 

večerjo, vendar ni 

statistično pomembno.  

Podhipoteza 

zavrnjena. 

H2.5: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, 

kaj učenci pijejo, naraščajo s starostjo. 

0,534 

p > 0,05 

S starostjo ne 

naraščajo slabe 

prehranjevalne 

navade, merjene s 

tem, kaj učenci pijejo. 

Navade so v starostnih 

razredih podobne.   

Podhipoteza 

zavrnjena. 

H2.6: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, 

kolikokrat tedensko učenci jedo sladkarije, 

naraščajo s starostjo. 

0,747  

p > 0,05 

Na to, kolikokrat 

tedensko učenci jedo 

sladkarije, ne vpliva 

razred, ki ga 

obiskujejo, saj so 

njihove navade 

podobne. 

Podhipoteza 

zavrnjena. 

H2.7: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, 

kje največkrat ješ sladkarije, naraščajo s starostjo. 

0,034 

p < 0,05 

Slabe prehranjevalne 

navede so izrazitejše  

pri mlajših kot pri 

starejših, torej je 

podhipoteza 

zavrnjena.  

H2.8: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, 

kolikokrat tedensko učenci jedo zelenjavo, 

naraščajo s starostjo. 

0,407 

p > 0,05  

Na slabe 

prehranjevalne navade 

v majhni meri vpliva 
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razred, ki ga učenci 

obiskujejo. 

Podhipoteza 

zavrnjena.  

H2.9: Slabe prehranjevalne navade, merjene s tem, 

kje učenci največkrat jedo zelenjavo, naraščajo s 

starostjo. 

0,992 

p > 0,05  

Na to, kje jedo učenci 

zelenjavo, ne vpliva 

razred, ki ga 

obiskujejo. Hipoteza 

zavrnjena.  

H2.10: Slabe prehranjevalne navade, merjene s 

tem, kolikokrat tedensko učenci jedo sadje, 

naraščajo s starostjo. 

0,534 

p > 0,05 

Povezanost med 

spremenljivkama ni 

statistično pomembna. 

Hipoteza zavrnjena.  

H2.11: Slabe prehranjevalne navade, merjene s 

tem, kje učenci največkrat jedo sadje, naraščajo s 

starostjo. 

0,427 

p > 0,05 

Ni bilo moč zaznati 

vpliva med 

spremenljivkama pri 

vseh kategorijah. 

Hipoteza zavrnjena.  

H2.12: Slabe prehranjevalne navade, merjene s 

tem, ali učenci menijo, da se prehranjujejo zdravo, 

naraščajo s starostjo. 

0,005 

p < 0,05 

Ugotovili smo 

povezanost med 

spremenljivkama. 

Hipoteza potrjena.   

H2.13: Slabe prehranjevalne navade, merjene s 

tem, od kod učenci največ izvedo o zdravi 

prehrani, naraščajo s starostjo. 

 

0,588 

p > 0,05 

 

Statistično značilnega 

različnega mnenja 

med preučevanima 

starostnima 

skupinama ni.  

Hipoteza zavrnjena.  

H2.14: Slabe prehranjevalne navade, merjene s 

tem, kolikokrat letno učenci izostanejo od pouka 

zaradi bolezni (gripa, prehladi, vročina …), 

naraščajo s starostjo. 

0,273 

p > 0,05 

Ne obstaja statistično 

značilno različno 

mnenje med 

preučevanima 
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starostnima 

skupinama.  

Hipoteza zavrnjena. 

H2.15: Slabe prehranjevalne navade, merjene s 

prehranjevalnim vedenjem v izbranih okoliščinah, 

naraščajo s starostjo. 

Preučevali 7 

trditev, od 

tega je pri 

štirih  p < 

0,05. 

V veliki večini 

primerov so slabe 

navade v izbranih 

okoliščinah slabše pri 

učencih 7. razredov 

kot pri učencih 9. 

razredov. Mnenje je 

med skupinama 

statistično različno v 4 

primerih od skupno 7.  

Hipoteza zavrnjena. 

Vir: Lastna anketa 

 

 

H2: Slabe prehranjevalne navade naraščajo s starostjo.  

 

Iz tabele izhaja, da lahko na podlagi vseh testiranih podhipotez zaključimo, da sta bili le dve 

podhipotezi potrjeni. Na podlagi tega smo hipotezo H2 zavrnili.  
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4 ZAKLJUČEK  

 

Pravilno prehranjevanje nam omogoča optimalni razvoj, zdravje, odpornost, povečuje našo 

sposobnost … Le-to pa se začne že v otroških letih. Pravilno in zdravo prehranjevanje v 

mladosti je dobra popotnica za dobro zdravstveno stanje v odrasli dobi.  

V dobi odraščanja mladostniki zaradi pospešene rasti potrebujejo več vitaminov, mineralov, 

zdrave prehrane. Žal pa je ravno to obdobje tudi obdobje pubertete, upiranja, poskusov 

samostojnosti. Mladostniki zaužijejo preveč maščob in sladkorja, natrija. Glavni krivec temu 

pa je hitra prehrana, prigrizki, sladke pijače.  

Zato sem se v diplomski nalogi odločila raziskati, kakšne so prehranske navade med 

osnovnošolci pri nas. V začetku sem si zastavila dve hipotezi, na kateri sem se v nalogi 

opirala, in ki sem ju v empiričnem delu želela potrditi. Na moje presenečenje sem obe 

hipotezi, tako prvo, ki trdi, da se večina učencev neprimerno prehranjuje, kot drugo, da slabe 

prehranjevalne navade naraščajo s starostjo, zavrnila. Nekaj osnovnošolcev se res nepravilno 

prehranjuje. Vendar pa ti ne predstavljajo večine. Glede na naraščanje slabih prehranjevalnih 

navad s starostjo sem primerjala odgovore sedmošolcev in devetošolcev. Drugo hipotezo sem 

razdelila še na podhipoteze in vsako posebej primerjala. Ker sem izmed vseh podhipotez le 

dve potrdila, sem prav tudi drugo hipotezo zavrnila. 

Prepričana sem, da bi bili rezultati drugačni, če bi primerjala rezultate osnovnošolcev in 

srednješolcev. Primerjava med sedmim in devetim razredom osnovne šole se je izkazala za 

manj primerno, saj so učenci le leto, dve razlike in posledični še ni mogoče dobiti predstave o 

naraščanju slabih prehranjevalnih navad s starostjo. V nadaljevanju bi se vsekakor odločila za 

nadaljnjo raziskavo med srednješolci. Dobljene rezultate bi primerjala s sedanjimi in pridobila 

vpogled na dejansko spreminjanje prehranjevalnih navad s starostjo. Prepričana sem, da ima 

starost mladostnika vpliv na njegove prehranjevalne navade. Spremenijo se tudi dejavniki, ki 

vplivajo na prehranjevalne navade. Večji pomen dobijo vrstniki in mediji, vpliv družine pa se 

zmanjšuje. V nadaljnje bi se zato vsekakor odločila za poglobljeno raziskavo o tem.  
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PROŠNJA ZA ODOBRITEV SODELOVANJA PRI DIPLOMSKEM DELU 

 

Spoštovani! 

Sem absolventka Fakultete za uporabne družbene vede v Novi Gorici, smer Uporabne 

družbene študije.  

Pri pisanju diplomske naloge sem se odločila, da bom napravila raziskavo glede 

prehranjevalnih navad osnovnošolcev. 

Anketirala bi učence 7. in 9. Razreda. Ankete bi bile anonimne in bi učencem vzele največ 10 

minut. Anketiranje bi poteklo kadar bi Vam in učencev najbolj ustrezalo.  

Zbrane podatke bi statistično obdelala in dane rezultate uporabila za potrditev ali zavrnitev 

zastavljene hipoteze. Po zaključenem diplomskem delu, Vam bi dobljene rezultate 

posredovala. 



 

 

Lepo Vas naprošam za sodelovanje, ker bi mi s tem omogočili, da uspešno zaključim 

diplomsko nalogo. 

 

Najlepše se Vam zahvaljujem za razumevanje in Vas lepo pozdravljam! 

 

Jasna Likar 

 

 

 

 

 

S podpisom in žigom potrjujete, da se strinjate z razdelitvijo vprašalnika in z objavo 

rezultatov v diplomski nalogi.  

 



 

 

PROŠNJA ZA IZPOLNJEVANJE ANKETE 

 

Spoštovani, 

 

Sem Jasna Likar, absolventka  Fakultete za uporabne družbene vede v Novi Gorici, smer 

Uporabne družbene študije. V letošnjem šolskem letu zaključujem šolanje. Pri pisanju 

diplomske naloge sem se odločila, da napravim raziskavo glede prehranjevalnih navad 

osnovnošolcev. Za to pa bi morala anketirati učence 7. in 9. razredov. Ankete bi bile v celoti 

anonimne in bi učencem vzele največ 10 minut časa.  Zbrane podatke bi statistično obdelala 

in dane rezultate uporabila za potrditev ali zavrnitev zastavljene hipoteze. Po zaključenem 

diplomskem delu, lahko pridobljene podatke pošljem na šolo. Podatki bi bili uporabljeni zgolj 

za izdelavo diplomske naloge.  

 

Lepo Vas naprošam za sodelovanje, ker bi mi s tem omogočili, da uspešno zaključim 

diplomsko nalogo. 

 

Najlepše se Vam zahvaljujem za razumevanje in Vas lepo pozdravljam! 

 

___________________________________________________________________________ 

 

SOGLASJE STARŠEV 

Spodaj podpisani ____________________, oče/mati učenca/ke ____________________, ki v 

šolskem letu 2014/2015 obiskuje _____ razred, SOGLAŠAM, da moj otrok izpolnjuje zgoraj 

opisano anketo. 

Seznanjena sem, da bodo rezultati ankete namenjeni za izdelavo diplomske naloge in da bodo 

vsi podatki uporabljeni anonimno. 

 

Kraj in datum: 

________________________________ 

Podpis: 

_______________________________ 

 



 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni! 

Sem Jasna Likar, absolventka na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, smer 

Uporabne družbene vede. Pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Prehranjevalne navade 

mladostnikov. 

Anketa, ki je pred Vami, je anonimna in bo služila izključno za izdelavo diplomske naloge. 

Na vprašanja odgovorite tako, da obkrožite črko pred pravilnim odgovorom ali pa odgovor 

napišite na podano črto.  

Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem! 

 

Jasna Likar 

 

1. Spol:    M                    Ž 

 

2. Razred:           7                      9 

 

 

3. Ali zajtrkuješ?  

a.) DA 

b.) NE 

c.) Občasno 

 

4. Koliko obrokov hrane zaužiješ dnevno? 

a.) Enega 

b.) Dva 

c.) Tri ali več 

 

5. Ali kosiš v šoli?  

a.) DA                         b.) NE 



 

 

6. Ali imaš doma vsak dan kuhano kosilo oziroma večerjo? 

a.) DA                         b.) NE 

 

7. Kaj največkrat piješ? 

a.) Vodo 

b.) Sadne sokove 

c.) Gazirane sokove 

d.) Čaj 

e.) Drugo: ____________________ 

 

8. Kolikokrat tedensko ješ sladkarije?  

a.) Vsak dan 

b.) 3x tedensko 

c.) Manj kot 3x tedensko 

d.) Ne jem sladkarij 

 

9. Kje največkrat ješ sladkarije? 

a.) Doma 

b.) V šoli 

c.) V družbi s prijatelji 

 

10. Kolikokrat tedensko ješ zelenjavo? 

a.) Vsak dan 

b.) 3x tedensko 

c.) Manj kot 3x tedensko 

d.) Ne jem zelenjave 

 

11. Kje največkrat ješ zelenjavo? 

a.) Doma 

b.) V šoli 

c.) V družbi s prijatelji 

 

12. Kolikokrat tedensko ješ sadje? 



 

e.) Vsak dan 

f.) 3x tedensko 

g.) Manj kot 3x tedensko 

h.) Ne jem sadja 

 

13. Kje največkrat ješ sadje? 

a.) Doma 

b.) V šoli 

c.) V družbi s prijatelji 

 

14. Ali meniš, da se prehranjuješ zdravo? 

a.) DA                           b.) NE 

 

15. Od kje izveš največ o zdravi prehrani? 

a.) Starši 

b.) Prijatelji 

c.) Šola 

d.) Televizija, radio, revije 

e.) Zdravstveni delavci 

 

16. Kolikokrat letno izostaneš od pouka zaradi bolezni (gripa, prehladi, vročina,…)? 

a.) Malokrat, le nekajkrat letno 

b.) Vsak drugi mesec 

c.) Približno vsak mesec 

d.) Večkrat mesečno  

 

17. Prosim, da pri vsaki trditvi označiš/obkrožiš od 1 do 5, koliko se s trditvijo 

strinjaš, pri čemer pomeni 1-sploh se ne strinjam, 5-popolnoma se strinjam. 

 

Kdor je zdravo hrano, ni ˝in˝ 1 2 3 4 5 

S prijatelji se družimo v ˝kebabih˝ in drugih restavracijah 

s hitro hrano 

1 2 3 4 5 

Starši nasprotujejo, da jem hitro hrano 1 2 3 4 5 



 

 

 

Hvala za sodelovanje!  

Med obroki jem slane prigrizke (čips, arašide…) ali 

sladkarije 

1 2 3 4 5 

Jem kar jedo moji prijatelji 1 2 3 4 5 

Trudim se, da izbiram čimbolj zdravo hrano  1 2 3 4 5 

Pred televizijo ali računalnikom velikokrat jem slane ali 

sladke prigrizke  

1 2 3 4 5 


