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Povzetek 

 

V diplomski nalogi smo obravnavali uživanje pijač pri predšolskih otrocih, pri čemer je bil 

naš namen ugotoviti, kakšne so navade otrok, povezane z uživanjem različnih vrst pijač, zlasti 

pijač z dodanim sladkorjem. V teoretičnem delu so predstavljeni razvojni dejavniki, ki 

vplivajo na prehranske navade otrok. Predstavljeni so različni dejavniki okolja ter sestava in 

kakovost različnih vrst pijač.  

 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo s poglobljenim intervjujem. Individualno smo 

intervjuvali 8 otrok, starih od 3 do 4 leta, in 8 otrok, starih 5 let. S kodiranjem in 

analiziranjem zbranih podatkov smo ugotovili, da otroci najraje uživajo sladke pijače. 

Posebno jih pritegnejo pijače z vabljivo embalažo, pisanih barv, z narisanim sadjem ali 

risanimi junaki. Izkazalo se je, da se v zavedanju o zdravih in manj zdravih pijačah bolje 

izkažejo starejši otroci, ki znajo pojasniti, da so pijače z dodanim sladkorjem manj zdrave 

zaradi vsebnosti sladkorja. Kot zdrave pijače označujejo tiste, ki vsebujejo sok ali sadje. 

Gazirane pijače predšolski otroci ne uživajo pogosto, ker jih motijo mehurčki. 

 

Ozaveščanje otrok, staršev in pedagoških delavcev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah bi 

doprineslo k razvoju boljših pitnih navad pri predšolskih otrocih, kar bi se odražalo tudi v 

nadaljnjem življenju, hkrati pa bi doprineslo k razširjanju zavesti o ohranjanju zdravja. Hkrati 

se je treba izogibati nagrajevanju otrok s hrano ter poskrbeti za spodbudno okolje, v katerem 

bodo otroci oblikovali zdrave navade, povezane s pitjem pijač. 

 

Ključe besede: predšolski otrok, gazirane pijače, sladke pijače, zdravje, debelost 



   

 

Abstract 

 

In the thesis we dealt with the consumption of beverages among preschool children. The 

purpose was to research the children's habits related to beverage consumption, especially 

sugar-sweetened beverages. The theoretical part presents the development factors that affect 

the eating habits of children. It also presents various factors of environment and the 

composition as well as the quality of different kinds of beverages. 

 

We conducted a qualitative study involving in-depth interviews. We individually 

interviewed 8 children aged from 3 to 4, and 8 children aged 5. By coding and analyzing the 

collected data we established that children prefer to enjoy sweet drinks. They are particularly 

interested in beverages in attractive packaging involving various colours and images of fruit 

or cartoon heroes. The results suggest that older children are more aware of healthy and less 

healthy drinks; they are also able to explain that drinks with added sugar are less healthy 

because of the sugar content. In their view, drinks containing juice or fruit are healthy. 

Preschool children rarely drink carbonated beverages. 

 

Acquainting of children, parents, and teachers in educational institutions would contribute 

to the development of better drinking habits among preschool children, which would also be 

reflected in later in their life. At the same time, it would contribute to the awareness of the 

conservation of health. In addition, it is necessary to avoid rewarding children with food and 

ensure a supportive environment in which children can develop healthy habits associated with 

drinking beverages. 

 

Key words: preschool child, carbonated beverages, sweet beverages, health, obesity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

SEZNAM OKRAJŠAV: 

 

- PDS - pijače z dodanim sladkorjem 

- ZDA - Združene države Amerike 

- E
xxx 

- oznake aditivov 

- SZO - Svetovna zdravstvena organizacija 

- ITM - indeks telesne mase 

- GI - glikemični indeks 

- ml- mililiter 

- kg - kilogram 

- m
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- kvadratni meter 

- kcal - kilokalorija (enota prehranske energije) 

- NaCl - natrijev klorid 

- KCl - kalijev klorid 

- CaCl2 - kalcijev klorid 

- Na2CO3 - natrijev karbonat 

- CaCO3 - kalcijev karbonat 

- NaHCO3 - natrijev hidrogenkarbonat 

- MgCO3 - magnezijev karbonat 

- Na2SO4 - natrijev sulfat 

- MgSO4 - magnezijev sulfat 

- NaF - natrijev fluorid  
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1 UVOD 

Tekočina je življenjskega pomena, predvsem pomembna je pri delovanju našega 

organizma. Kadar je primanjkuje, nas telo opozori z različnimi znaki, kot so glavobol, 

zaspanost, utrujenost. 

Pomembno pozornost je potrebno usmeriti tudi na otroke, ki se ne zavedajo pomena 

tekočine v telesu, in ti največkrat pijejo le, ker je dobro oz. okusno. Velikokrat pa otroci, 

kadar niso fizično aktivni, tudi pozabijo piti. 

Kot je predvidevano v hipotezah diplomske naloge, se otroci najraje poslužujejo pijače, ki 

je privlačnih barv, dobrega vonja in sladkega okusa, v zanimivi embalaži. Temu sledi tudi 

komercialna proizvodnja pijač, ki sledi trendom in spremlja junake, ki se pojavljajo v oglasih. 

Otroci v današnjem času preživijo vedno več časa pred televizijo, tako so posledično 

seznanjeni z vsemi novostmi, ki se znajdejo tudi v trgovini. Večkrat ko so pridni, večkrat so 

tudi pohvaljeni na način, da dobijo kakšnega junaka, s katerim se identificirajo preko risank, 

otroških oddaj, oglasov … 

Trend se razvija v smeri večanja profita, kar vključuje tudi prodajo pijač. V trgovinah je 

pestrost velika. V vsaki trgovini se najdejo pijače, zlasti tiste z več sladkorja.  

Naš namen je ugotoviti, kakšen problem predstavlja uživanje pijač pri predšolskih otrocih, 

saj s pijačami vnašamo v telo enostavne sladkorje. To vpliva na kakovost prehrane, saj ob 

prekomernem uživanju obstaja tveganje pojava debelosti ter drugih potencialnih kroničnih 

bolezni, ki jih lahko povzroči prevelik vnos sladkorja. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Opredelitev potreb 

Otrok je pri zadovoljevanju potreb vezan na odraslo pomembno drugo osebo. Z rojstvom 

se prekine fizična vez med materjo in otrokom, ostane pa osebna navezanost in popolna 

odvisnost od matere. Z razvojem v optimalnih pogojih se odvisnost od zadovoljevanja potreb 

s strani skrbnika prekinja, otrok pa se uči samostojnosti, pri čemer je pomemben zgled 

pomembnih drugih oseb v primarnem socialnem okolju, kasneje v sekundarnem. S tem 

opisom želimo ponazorit razvoj, potek zadovoljevanja potreb, ki jih otrok občuti. Izpostaviti 

želimo dejstvo, kako pomembne so primarne potrebe, zlasti v obdobju od rojstva do konca 

predšolskega obdobja, ko nadaljnji razvoj temelji na zadovoljevanju fizioloških potreb, ki je 

osnova v piramidi potreb po Maslowu. 

 

Hierarhija potreb po Maslowu (1987) 

 

Hierarhija potreb se v osnovi nanaša na motivacijo, toda v tej diplomski nalogi bomo to 

teorijo uporabili kot dober primer, ki nam predstavlja, kako pomembno je zadovoljiti 

primarne potrebe, v našem primeru fiziološke potrebe. Maslow se v teoretiziranju fizioloških 
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potreb pogosto nanaša na uživanje hrane in pijače. Pogosto omeni tudi vodo, toda namesto 

izpostavljanja podrobnosti, bomo izpostavili splošni namen zadovoljitve fizioloških potreb. 

Bistvo celotne teorije je napredovanje v stopnjah, posledice nezadovoljevanja predhodnih 

potreb in prepletanje ter soodvisnost stopenj v hierarhiji. Pomembno pa je izpostaviti, da 

potrebe v tej hierarhiji ne potekajo izključno zaporedoma. Tako lahko na podlagi našega 

problema opišemo primer dehidracije, ki je posledica nezadostnega uživanja tekočine. Takšno 

stanje lahko pripelje do zapletov v organizmu (urološka vnetja, težave z ledvicami, zaprtje, 

zaspanost, nerazpoložljivost). Posledično lahko otroku pade motivacija, da doseže 

samopotrditev v nekem trenutku. Maslow opozarja tudi na obrat, če v drugačnem primeru 

niso zadovoljene višje potrebe, lahko posameznik nazaduje. Še posebej pomembno je, da 

otroku zagotovimo potrebo po varnosti, potrebo po ljubezni in spoštovanju, saj se lahko v 

nasprotnem primeru otrok počuti nesprejetega, kar lahko vodi v skrajnost, kot na primer do 

odklanjanja hrane in pijače. Posledično se ne zadovoljujejo niti fiziološke potrebe. 
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2.2 Predšolsko obdobje 

Razvojne značilnosti predšolskega otroka so predpogoj za razvoj navad in oblik vedenja ter 

sprejemanja vtisov iz okolja, ki vplivajo na njegovo dojemanje in odločanje v predšolskem 

obdobju. V nadaljevanju bomo opisali razvojne značilnosti, katere lahko označimo kot 

dejavnike v oblikovanju prehranjevalnih navad, kamor spada tudi uživanje pijač. Predšolski 

otrok je gnetljiv, podvržen sugestijam in čutnosti ter radoveden in motiviran. 

 

2.2.1 Gnetljivost 

Gnetljivost oziroma elastičnost je razvojna lastnost, ki se kaže v bujnem in hitrem razvoju 

otrokovih sposobnosti. Kasneje v razvoju ta elastičnost in dojemljivost pojenja, zato je zelo 

pomembno, da je otrok deležen konstruktivnih vtisov tudi iz socialnega okolja.  

 

Reluznik Bozovičar in Krajnc (2010) gnetljivost opredelita kot lastnost živčnega sistema 

majhnega otroka in se kaže v izredni duševni gnetljivosti – dostopnosti za sprejemanje vtisov 

iz okolja, v katerem se otrok razvija. Zaradi te lastnosti otrok razvije občutljivost in 

dojemljivost za celo vrsto kulturnih in socialnih značilnosti v okolju. Prav navade, ki si jih 

otrok pridobi v otroštvu, pomembno vplivajo na naravnanost v kasnejšem obdobju. Zaradi 

izredne gnetljivosti in duševne dojemljivosti predšolskega otroka so vzgoja, način vzgoje ter 

zgledi v tem obdobju izredno pomembni. 

 

Pri tem velja izpostaviti pomembnost gnetljivosti pri problemu neofobije, ki je posledica 

monotonega prehranjevanja. Kot navajata Kobal Grum in Seničar (2012), se neofobiji 

izognemo takrat, ko smo izpostavljeni raznoliki hrani in smo odprti za novo hrano. V našem 

primeru je pomembno, da otrok sprejema raznolike izkušnje tudi pri ponujanju zelenjavnih in 

sadnih napitkov, ki jih pripravimo doma. Dojenčku navadno pripravljamo zelenjavne in sadne 

kaše v obliki hrane, ni razloga, da s tem ne bi nadaljevali v obliki osvežilnih napitkov v 

razmerju z vodo 1 : 1, namesto da bi kupovali sokove z dodanim sladkorjem ali slajenimi z 

aditivi. 
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2.2.2 Čutnost 

Kot razvojna značilnost predšolskega otroka, ki pogojuje sprejemanje vtisov iz okolja, se 

opredeljuje čutnost otroka. 

 

Reluznik Bozovičar in Krajnc (2010) navajata, da v času, ko se otroku še razvijajo višji 

zavestni in zapleteni duševni procesi, njihovo vlogo prevzemajo tudi njegova čutila, še 

posebej koža in čutila za voh in okus. Čutila posredujejo informacije o dogajanju v njegovem 

življenjskem prostoru ter mu dajejo prve življenjske izkušnje in vtise, ki so povezani s čustvi 

ugodja in neugodja.  

 

Kobal Grum in Seničar (2012) navajata, da je zaznavanje kognitivni proces sprejemanja, 

obdelovanja, organizacije in interpretacije informacij, ki nam jih posredujejo čutila. 

Receptorji v čutnih organih iz okolja sprejemajo dražljaje, ki so lahko fizični (vonj pijače, 

barva pijače) ali psihični (žeja, želja po določeni pijači). Na podlagi delovanja dražljaja v 

senzorskih možganskih centrih nastanejo občutki oziroma doživetja, ki predhodijo čustvom. 

 

Da otrok razvija čutnost in bogati svoj izkustveni svet, mu je treba ponuditi pester razpon 

dražljajev. Toda samo dražljaji ne bodo doprinesli k osebni rasti na podlagi senzornih zaznav, 

pač pa je treba temu vključiti primerno vzgojo in spodbudno okolje. Tudi čutnost je razvojna 

lastnost, pri kateri se v prehranjevalnem smislu pojavi ovira, kot je neofobija. Torej, če otroku 

vseskozi ponujamo pestro prehrano, kar vključuje tudi pitje naravnih sokov, bo otrok odprt do 

novih okusov. Izrazitega pomena pa je tudi vedenje odraslega, ki zelo pomembno vpliva na 

otrokovo mnenje. Če odrasli (starši ali vzgojiteljica v vrtcu) namršči obraz ob hrani ali pijači, 

ki je na primer zelene barve, je možno, da bo tudi otrok to ponovil, obstaja pa verjetnost, da 

bo to vedenje posplošil in enako odreagiral tudi takrat, ko bo videl hrano ali pijačo podobne 

barve. Samo vedenje pa bo zaviralo tudi odprtost do poskušanja nove hrane in pijače, ki je 

nenavadne barve. 
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2.2.3 Sugestibilnost 

Posebej delikatna značilnost predšolskega otroka je sugestivnost, saj se otrok v svojem 

najbolj občutljivem obdobju zanaša na sugestije pomembne druge osebe, ko sam ne najde 

rešitve, ko je radoveden in ko se želi naučiti nekaj novega.  

 

Vzgojitelj lahko s pomočjo sugestibilnosti neopazno in brez posebnega truda vzbuja in 

utrjuje v otroku pozitivne težnje in vsebine, na drugi strani pa s sugestijo odpravlja njegove 

napake in slaba vrednotenja. 

 

Sugestibilnost ima v teoriji navadno negativen predznak, toda če povežemo radovednost in 

splošno nagnjenost otrok k sugestijam, lahko otroku pripomoremo, kadar mu svetujemo v 

zvezi s priporočljivo hrano in pijačo v našem raziskovalnem problemu. 

 

Kovačec (2009) sugestibilnost opiše kot lastnost otrok, ki je odvisna od odraslih, saj jih ta 

občuduje in se po njih zgleduje. Zaradi svoje sugestibilnosti prevzema številne elemente iz 

okolja. Prevzema predvsem pozitivna, pa tudi negativna stališča, vrednote, prepričanja, 

mišljenja, obnašanja glede na okolje staršev, vzgojiteljev, vrstnikov in drugih, brez posebne 

selekcije. Na ta način se zgradi otrokov odnos do okolja, ki je lahko sprejemljiv (pozitiven) ali 

nesprejemljiv (negativen), zgradi odnose pripiše vlogo dejavnika, na podlagi katerega se 

zgradi otrokov odnos do okolja, ki je lahko sprejemljiv (pozitiven) ali nesprejemljiv 

(negativen) ima pri vzgoji protislovno voljo, saj do neke mere vzgoji pomaga ali pa zavira 

otrokov razvoj.  

 

Sugestijo uporabljajo pri otroku tudi drugi, v našem primeru lahko sem uvrstimo 

proizvajalce in medije, ki s sugestijami zavajajo otroke k nakupu oziroma k temu, da 

naprosijo starše za nakup določenega izdelka. 

 

Proti koncu predšolske dobe sugestibilnost pojema, kar je znamenje otrokovega napredka v 

duševnem razvoju. Če sugestijo uporabljajo predolgo in premočno (tudi še v šolski dobi), 

lahko rodi negativne posledice (nesamostojni, nekritični, odvisni od tuje volje) (Reluznik 

Bozovičar in Krajnc, 2010). 
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2.3 Razvoj prehranskih navad 

Kot navaja Stefanova Kralj (2012), se učenje preferenc in vzorcev hranjenja prične že v 

prenatalnem obdobju in se nadaljuje skozi otroštvo prek izkušenj s hrano in s hranjenjem. 

Pomembna sta kvaliteta in kvantiteta izkušenj, ki predstavljata osnovo za prehranjevalne 

navade v odrasli dobi.  

 

Kobal Grum in Seničar (2012) navajata, da se okusa naučimo na podlagi treh faktorjev, to 

so učenje, kultura in notranji ter zunanji dejavniki. Že v maternici se prične oblikovanje 

preferenc določenih okusov, kar se nadaljuje z dojenjem, kasneje pa z družinsko kulturo 

prehranjevanja. 

 

Prav tako Suwa Stanojević (2010) navaja, da se oblikovanje jedilnih navad prične že kmalu 

po rojstvu in se dobro razvije v obdobju malčka, ko dobi otrok odnos do videza, vonja in 

okusa do določene jedi. Prehranske navade, ki jih osvoji otrok, vplivajo na oblikovanje 

prehranskih navad odraslega. 

 

Na prehranjevanje in uživanje pijač v predšolskem obdobju vplivajo starši in družina. 

Stefanova Kralj (2012) sem šteje tudi vzgojne stile, pri čemer navaja, da je avtoritativen 

vzgojni stil psihološko optimalen ter se tako kaže tudi v kontekstu hranjenja. Izrazi se v 

visokih zahtevah v zvezi s hranjenjem, hkrati pa so tu pomembni otrokovi občutki in potrebe, 

s čimer se spodbuja bolj zdrav način prehranjevanja. Nasprotno se izkaže avtoritarni stil 

vzgoje, ki z visokimi zahtevami in s slabo odzivnostjo na otrokove potrebe spodbuja 

čezmerno hranjenje, zavračanje živil in izbirčnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kolman, M. 2012. Diplomska naloga, Uživanje pijač pri predšolskih otrocih. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 
 

8 
 

2.4 Vloga tekočine v telesu 

Osnova našega organizma je voda, katero je potrebno znova in znova nadomeščati, saj ta v 

našem telesu kroži in izstopa. Stanojević Suwa (2010) navaja, da ima voda še vlogo topila, 

sodeluje pri izločanju odpadnih snovi, je transportno sredstvo in uravnava telesno temperaturo 

(termoregulacija). 

Posamezni deli telesa so sestavljeni iz različnega razmerja vode. Hus (2003) navede 

vsebnost vode v telesnih delih v odstotkih. 

70 % našega telesa predstavlja voda (Hus, 2003, str. 4): 

- zobje in kosti vsebujejo od 10 do 13 % vode, 

- rdeče krvničke okoli 68 %,  

- jetra okoli 70 %,  

- mišičevje 75 %,  

- pljuča in možgani 80 %,  

- maščobno tkivo okoli 10–15%, 

- kri in plazma okoli 90 %,  

- limfa in slina od 94 do 96 %. 

Poleg tega, da je voda večinski gradnik našega telesa, pa ima tudi pomembno funkcijo, saj 

kot navaja Leben (2010), omogoča transport snovi s pomočjo cirkulacije in izmenjave hranil 

ter metabolnih produktov med organi in zunanjim okoljem. Ravnovesje vode v telesu je 

regulirano preko hormonov in prisotnosti elektrolitov.   

Telo potrebuje v povprečju od 1,5 do 3 l tekočine na dan. Potreba po tekočini narašča s 

težo, s telesno aktivnostjo in glede na zunanjo temperaturo in vlago v zraku. Potrebe so 

povečane pri visoki porabi energije, vročini, suhem vlažnem zraku, obilnem uživanju 

kuhinjske soli, velikem vnosu proteinov in patoloških stanjih, kot so vročica, bruhanje, driska 

ipd. (Hlastan Ribič, Maučec Zakotnik, Koroušič Seljak in Pokorn, 2008, str. 16). 

Že manjša izsušitev (1–2 %) pomembno vpliva na telesne in duševne zmožnosti otroka. Z 

uživanjem zadostnih količin tekočine preprečujemo (v našem okolju predvsem) blage 
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izsušitve, ki pa lahko vplivajo na telesne in duševne zmožnosti otrok (Hlastan Ribič, Maučec 

Zakotnik, Koroušič Seljak in Pokorn, 2008, str. 16). 

Tako je priporočljiv vnos vode glede na priporočene energijske potrebe za lahko do 

zmerno fizično aktivnost pri otrocih med 1–2 litra dnevno (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, 

Gregorič, Adamič, Čampa, 2005, str. 21). 

Belović (2003) navaja, da mlajši kot je otrok, bolj je občutljiv na izgubo tekočine ali na 

nezadosten vnos tekočine. Žeja je varnostni mehanizem, ki zagotavlja nadomeščanje 

primanjkljaja tekočine. Žeja je že znak blage izsušitve, zato bi naj pili pred pojavom žeje. 

Pomembno je, da ima otrok vedno na razpolago tekočino.  

Preglednica 1: Potreba po vnosu tekočine od 3 mesecev do 15. leta starosti (Belović, 

2003, str. 9) 

Potrebe po vodi ml/kg telesne teže 

3 meseci 140–65 

6 mesecev 130–155 

9 mesecev 125–145 

1–3 let 115–135 

4–6 let 90–110 

7–9 let 70–90 

10–12 let 60–80 

13–15 let 50–65 

 

Mori (2009) navaja, da je količina vode v telesu odvisna od dnevne bilance med 

prejemanjem in izločanjem. Otroci nimajo dovolj občutljivih zaznav za pomanjkanje vode, 

zato je treba razviti zdrave navade pitja vode.  

 

Voda se izloča iz telesa z izhlapevanjem skozi kožo, iz pljuč ali z izločanjem razredčenega 

seča in v vseh primerih voda zapušča prostor zunajcelične tekočine in istočasno nekaj 

znotrajcelične vode prehaja z osmozo v zunajcelični prostor. Končni učinek je dehidracija, to 

prepoznamo kot utrujenost, obrazno vročico, v primeru dehidracije smo razdražljivi, obdaja 

nas tesnoba, potrtost, depresivnost, slabo spimo, imamo »težko glavo«, strah nas je pred 

množicami in odhodom od doma (Mori, 2009, str. 24). 
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3 SESTAVA PIJAČ 

 

Otrokov optimalni psihosocialni razvoj je odvisen od zadovoljevanja fizioloških potreb, saj 

je za kognitivne procese prav tako potreben vnos kakovostnih hranil, ki so osnovni gradniki 

za kemične procese v otrokovem organizmu. S pitjem prav tako zagotavljamo vnos snovi v 

organizem, zato prehrani otrok posvečamo pozornost pri ponujeni hrani doma ter pri sestavi 

jedilnikov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 

 

Preglednica 2: Poraba energije pri otrocih, izražena v odstotkih (Belović, 2003, str. 7) 

Poraba energije pri otroku 

bazalni metabolizem 50 % 

rast 12 % 

fizična aktivnost 25 % 

ostale potrebe 13 % 

 

 

Preglednica 3: Dnevne potrebe po energiji v starosti 1–9 let, izražene v kcal/dan (Belović, 

2003, str. 7) 

Dnevne potrebe po energiji 

starost kcal/dan 

1–2 leti 1200 

2–3 leta 1400 

3–5 let 1600 

5–7 let 1800 

7–9 let 2100 
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3.1 Voda 

Gabrijelčič Blenkuš idr. (2005) navajajo, da je najbolj primerna pijača, s katero se otrok 

odžeja, higiensko neoporečna pitna voda iz pipe. Voda je najprimernejši način hidriranja, saj 

ne vsebuje sladkorja, umetnih sladil, barvil in drugih dodatkov. Kot smo omenili, je otrok 

gnetljiv, sugestibilen in radoveden. Če ga v zgodnjem otroštvu navajamo piti vodo, jo bo tudi 

kasneje rad pil.  

 

Vode v plastenkah so vse večji trend, kar se odraža s pestrostjo vod na tržišču. Pri nakupu 

embaliranih vod pa potrošniki pogosto spregledajo deklaracijo. Vode v plastenkah vsebujejo 

vrsto kemikalij, da obstojijo ves ta čas med prevozom in na policah v trgovinah. Brenčič 

(2006) v prispevku Razvoj pojmovanja embaliranih vod navaja, da je za pripravo namizne 

vode dovoljeno dodati NaCl, KCl, CaCl2, Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, MgCO3, Na2SO4, 

MgSO4, NaF, morsko vodo in ogljikov dioksid. 

 

Ta podatek nam pove, da so ne glede na bistrost vode v plastenki, v njej še vedno 

kemikalije, zaradi česar je potrebno posvetiti pozornost deklaraciji na embalaži. V sedanji 

slovenski zakonodaji vprašanje embaliranih vod ureja Pravilnik o naravni mineralni vodi, 

izvirski vodi in namizni vodi (Ur. l. RS 50/2004 in Ur. l. RS 75/2005) in opredeljuje 

terminologijo embaliranih voda. Naravna mineralna voda ima svoj izvor v podzemnem 

vodnem viru, zaščitenem pred kakršnokoli možnostjo kontaminacije in izteka ali se črpa na 

izviru iz enega ali več naravnih iztokov ali vrtin, ima lastnosti, zaradi katerih se jasno 

razlikuje od pitne vode, ki izhajajo iz vsebnosti mineralnih snovi, kemijskih elementov v 

sledovih oziroma drugih sestavin, ter ima lahko določene prehrambeno-fiziološke učinke, ima 

enako čistost kot na izviru, pri čemer morajo njene lastnosti zaradi podzemnega izvira ostati 

nespremenjene. Izvirska voda pa je voda, ki ima enako čistost kot na izviru, ne vsebuje 

kontaminantov ter se polni na izviru.  
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3.2  Sladkor 

Sladkor v kristalni obliki je tehnološki proizvod in spada med enostavne ogljikove hidrate. 

Ti nastanejo s procesom fotosinteze v zelenih delih rastline. Spremenjeni v sestavljene 

ogljikove hidrate se kopičijo v gomoljih in plodovih, ki jih izkoriščamo kot vir hrane, 

sodelujejo pa tudi pri nastanku drugih hranilnih snovi, kot so beljakovine in maščobe 

(Stanojevć Suwa, 2010, str. 7). 

 

Ogljikove hidrate delimo na monosaharide, disaharide in polisaharide, pri čemer so mono- 

in disaharidi najlažje prebavljivi, pri tem pa hitro zvišajo raven sladkorja v krvi, kar merimo z 

glikemičnim indeksom. 

 

Ogljikovi hidrati, kot najpomembnejše hranilo, naj bi predstavljali več kot 50 % dnevnega 

energijskega vnosa. Od tega pa je priporočljiv večji delež vnosa polisaharidov, saj so ti zaradi 

kompleksnejše sestave težje prebavljivi, kar pomeni, da raven sladkorja v krvi dvigajo počasi, 

poleg tega pa vsebujejo esencialne hranilne snovi in prehransko vlaknino.  

 

Gabrijelčič Blenkuš idr. (2005) enostavne ogljikove hidrate, torej sladkorje, svetujejo v 

manjših količinah, ki naj ne bi presegali 10 % dnevnega energijskega vnosa. 

 

Da ne pride do zavajanja potrošnikov z napisi, kot so »brez sladkorja« oziroma »z manj 

sladkorja«, morajo proizvajalci upoštevati določila, ki predpisujejo dovoljeno količino 

sladkorja v živilu. Bizjak in Poklar Vatovec (2012) navajata določila, ki predpisujejo 

navajanje prehranskih trditev na podlagi količine dodanega sladkorja živilu: 

 

»NIZKA VSEBNOST SLADKORJEV« Trditev, da ima živilo nizko vsebnost sladkorjev, in 

katerakoli s podobnim pomenom za porabnika, je dopustna samo, kadar izdelek ne vsebuje 

več kot 2,5 g sladkorjev na 100 ml tekočine . 

 

»BREZ SLADKORJEV« Trditev, da je živilo brez sladkorjev, in katerakoli trditev s podobnim 

pomenom za porabnika, je dopustna samo, kadar izdelek ne vsebuje več kot 0,5 g sladkorjev 

na 100 ml tekočine. 
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»BREZ DODANIH SLADKORJEV« Trditev, da sladkor živilu ni bil dodan, in katerakoli 

trditev s podobnim pomenom za porabnika, je dopustna samo, kadar izdelek ne vsebuje 

nobenih mono- ali disaharidov ali drugih živil, uporabljenih zaradi njihovih sladkih lastnosti. 

Če so v živilu naravno prisotni sladkorji, je treba v označbo vključiti naslednjo izjavo: 

»VSEBUJE NARAVNO PRISOTNE SLADKORJE«. 

 

Ogljikovi hidrati so zelo pogosti v naši prehrani, preveč pa jih navadno vnašamo s 

priboljški in sladkimi pijačami. Obstaja pa tudi prepričanje, da nas okus sladkega pomiri in 

izboljša počutje. Kobal Grum in Seničar (2012) pa navajata, da ogljikovi hidrati sicer res 

vplivajo na razpoloženje, vendar je vpliv močno odvisen od človekovih običajnih vzorcev 

prehranjevanja. Pri osebah, ki uživajo več ogljikovih hidratov, zaužitje ogljikohidratnega 

obroka zmanjša občutja depresivnosti pri osebah, ki sicer uživajo malo ogljikovih hidratov, pa 

enak obrok povzroči zaspanost, utrujenost, upad čuječnosti ter povečanje občutkov 

depresivnosti.  

 

Bizjak in Poklar Vatovec (2012) navajata, da lahko sladkor povzroča zasvojenost, saj se ob 

uživanju sprošča dopamin, ki igra ključno vlogo pri vseh vrstah odvisnosti, hkrati pa je 

odgovoren za izboljšanje razpoloženja. Hkrati izpostavita tudi, da študije dokazujejo neznatni 

vpliv sladkorja na hiperaktivnost in vedenjske težave otrok. Prav nasprotno, otroci po zaužitju 

sladkorja postanejo bolj umirjeni. 
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3.3  Pijače z dodanim sladkorjem 

Pijače z dodanim sladkorjem so na tržišču v prevladi, prav tako pa se oglašujejo v zabavnih 

televizijskih oglasih in reklamnih letakih, v katerih nas trgovci vabijo z nizkimi cenami in z 

raznimi pridevniki, kateri spodbudijo naše zanimanje. Vse več je tudi javnomnenjskih 

raziskav o preferiranju pijač, ki jih potrošniki kupujemo, manj pa je raziskav v Sloveniji, 

katere pijače dejansko pijejo otroci ter kako pogosto.  

 

Označevanje izdelkov s primernimi deklaracijami omogoča potrošniku vpogled v sestavo 

izdelka, ki ga želi kupiti, zato je pomembno, da proizvajalec sestavine navede v skladu s 

predpisanimi zakoni. Zaradi neupoštevanja pravilnikov za označevanje živil pa obstajajo tudi 

primerne inšpekcijske službe, na katere se lahko potrošnik ob sumu kršitve obrne.  

 

Pravilnik o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov (Ur. l. RS 31/2004) 

določa, da: 

- je sadnemu nektarju dovoljeno dodati do 20 % sladkorjev oziroma medu, glede na 

skupno maso končnega izdelka; 

 

-  se lahko pri proizvodnji sadnih nektarjev brez dodanega sladkorja oziroma z nizko 

vrednostjo sladkorje deloma ali v celoti nadomesti s sladili skladno s predpisi, ki 

urejajo aditive za živila; 

 

- je sadnemu soku, razen hruškovemu in grozdnemu soku, dovoljeno dodajati sladkorje 

(str. 7): 

a) za uravnavanje kislosti, pri čemer količina dodanih sladkorjev, izražena kot suha 

snov, ne sme presegati 15 g na liter soka; 

 

b) za dosladkanje, pri čemer količina dodanih sladkorjev, izražena kot suha snov, ne 

sme presegati 150 g na liter soka.  

 

Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (Ur. l. RS 50/2004) pa predpisuje 

označevanje sladkorjev in hkrati določa, da je potrebno navesti sladkor v sklopu sestavin 

živila glede na dodano količino v padajočem vrstnem redu ter da se količina sladkorja navede 

le, če: 
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- je sladkor naveden tudi v imenu živila (ali pa če sladkor porabnik običajno povezuje z 

imenom živila), 

 

- je sladkor poudarjen na označbi z besedami, s slikami, z risbami ali pa se zaradi 

sladkorja izdelek razlikuje od živil, s katerimi bi jih končni porabnik lahko zamenjal, 

glede imena ali videza.  

 

Fidler Mis (2012, str. 12) opredeli brezalkoholne pijače glede na vsebnost sladkorja: 

- Pijače, ki vsebujejo sladkor: 

a) pijače z dodanim sladkorjem (PDS) – so gazirane (kola pijače) in negazirane pijače, 

ledeni čaji, energijske pijače, sladkani čaji, sadni sirupi (le 3–5 % sadnega deleža), 

sadni nektarji (le 50 % sadnega deleža), vode z okusom, 

 

b) pijače z naravno prisotnim sladkorjem – sadni sokovi (100 % sadni delež, brez 

dodanih aditivov; bistri, kašasti; iz ene ali več iz vrst sadja): jabolčni sok, pomarančni 

sok, breskov sok, zelenjavni sokovi (kašasti, gosti, bistri): korenčkov sok. 

 

- Pijače, ki ne vsebujejo sladkorja:  

a) voda, mineralna voda – voda iz pipe, Oda, Zala, Edina, Radenska, Donat, 

 

b) čaj brez (dodanega) sladkorja – sadni in zeliščni čaj (kamilični čaj, šipkov čaj, zeleni 

čaj, pravi čaj), 

 

c) nizkoenergijski napitki in dietne oziroma nekalorične pijače s sintetičnimi sladili.  

 

Po izsledkih raziskav iz Združenih držav Amerike prihajajo podatki o vse večjem uživanju 

pijač z dodanim sladkorjem med otroki in najstniki, posledično pa temu sledijo tudi raziskave 

o posledicah teh pijač (Jacobson, 2005; Malik, Schulze, Hu, 2006). Zaradi skopih informacij o 

posledicah pijač z dodanim sladkorjem med slovenskimi otroki, bomo v nadaljevanju navedli 

nekaj tujih raziskav, katerih ne velja zanemariti, glede na to, da naša kultura vse bolj posnema 

zahodnjaške trende. 

 

 



Kolman, M. 2012. Diplomska naloga, Uživanje pijač pri predšolskih otrocih. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 
 

16 
 

3.4 Pijače, slajene z umetnimi sladili 

Potrošniki smo vedno bolj ozaveščeni, da moramo uživati sladkor v zmernih količinah 

oziroma se ga bolj kot ne izogibati v obliki sredstva za slajenje. Proizvajalci se prilagajajo 

razmišljanju kupcev, zato izdelke sladijo z umetnimi sladili oziroma aditivi, ki so dovoljeni za 

uporabo v proizvodnji določenih živil. Tako lahko zaskrbljeni starši, ki ne želijo, da bi njihov 

otrok užival sladkor tudi v pijačah, kupijo tiste pijače, kjer na embalaži piše »brez sladkorja«. 

To je eden izmed načinov, s katerim želijo proizvajalci potolažiti potrošnike in jih prepričati v 

nakup. 

 

Vseeno pa prav tako sladila niso povsem varna, saj morajo biti odmerjena v točno 

določenih količinah, ki jih predpisujejo zakoni. Kljub temu pa lahko posameznik, ki uživa 

pijačo z določenim aditivom, ki je odsvetovan v večjih količinah, le-tega zaužije preveč, če 

popije večje količine pijače in s tem preseže priporočljiv vnos določenega aditiva, to pa lahko 

negativno vpliva na njegovo zdravje.  

 

Blaznik in Hlastan Ribič (2012) navajata, da kljub splošni ugotovitvi, da nehranilna sladila 

ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi, obstaja možnost preseganja pri velikih porabnikih 

živil, predvsem brezalkoholnih pijač, ki so slajene z nehranilnimi sladili. Še bolj pa so 

preseganju podvrženi otroci zaradi manjše telesne mase, saj so študije o nehranilnih sladilih, 

katere navajata Blaznik in Hlastan Ribič (2012), izražene za odrasle osebe, s telesno maso 70 

kg.  

 

Ručna (2012) navaja, da se sladila od sladkorjev ločijo v bistveno večji sladilni moči in 

manjši energijski vrednosti. Sladilna moč se veča z večanjem koncentracije sladil do določene 

meje, ko pa se doseže ta meja, se sladilna moč ne spreminja. Povečamo jo lahko samo z 

uporabo več sladil hkrati.  

 

Po Blaznik in Hlastan Ribič (2012) mora biti za odobritev uporabe nehranilnih sladil v 

živilih izkazana njihova dolgoročna varnost za zdrave ljudi, dovoljena sladila oziroma aditivi, 

ki so označeni z E in številko, pa so acesulfam K, aspartam, ciklamati, saharin, taumatin, 

neohesperdin, sukraloza, neotam in steviolni glikozidi.  
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Od vseh naštetih naj izpostavimo dva, ki sta vzbujala polemike glede varnosti za zdravje, 

in sicer aspartam ter ciklamno kislino oziroma ciklamate, o katerih sta Blaznik in Hlastan 

Ribič (2012) zapisala: 

- Aspartam je sestavljen iz dveh aminokislin in je približno 200-krat bolj sladek kot 

saharoza. Pri razgradnji aspartama v tankem črevesu nastanejo asparaginska kislina, metanol 

in fenilalanin. Od teh je količina asparaginske kisline in metanola zanemarljiva, potrebna pa je 

pozornost pri uživanju aspratama pri posameznikih s prirojeno presnovno boleznijo 

fenilketonurijo, pri kateri je onemogočena presnova aminokisline L-fenilalanin. Izdelki, 

katerim je dodan aspartam, med drugim tudi brezalkoholnim pijačam, morajo biti primerno 

označeni z besedno zvezo »Vir fenilalanina«. Med drugim predčasna razgradnja aspartama, s 

katerim sladijo pijače in druga živila z dolgim rokom trajanja, vodi do stranskega produkta 

diketopiperazina, ki je potencialno toksičen. Kljub temu, da je ugotovljena izpostavljenost 

pod sprejemljivim dnevnim vnosom, se uporaba v teh kategorijah opušča.  

 

Blaznik in Hlastan Ribič (2012) še navedeta podatek, da nekatera nehranilna sladila, kot 

sta aspartam in saharin, lahko prehajajo prek placente in ostajajo v tkivih zarodka. 

 

- Ciklamati, ki so soli ciklamne kisline, so približno 30-krat bolj sladki od saharoze, k 

živilom pa se dodaja v kombinaciji z drugimi sladili. Blaznik Hlastan in Ribič (2012) 

navajata, da so leta 1996 uporabo ciklamatov v ZDA prepovedali na podlagi študije na 

živalih, ki je nakazovala na rakotvoren učinek mešanice ciklamatov in saharina. Kljub 

kasnejši zavrnitvi suma o rakotvornosti in številnih odobritvah po svetu, pristojni organ v 

ZDA o ciklamatu ni ponovno presojal. 

 

Blaznik in Hlastan Ribič (2012) navajata, da študije na živalih kažejo na možno povezavo 

med uživanjem nehranilnih sladil in naraščanjem telesne mase, prav tako pa nehranilna sladila 

povezujejo še z inzulinsko rezistenco, sladkorno boleznijo tipa 2 in slabo kontrolo nad ravnjo 

sladkorja v krvi pri bolnikih, ki že imajo sladkorno bolezen. 

 

Pijače, slajene s tako imenovanimi umetnimi sladili, ne pripomorejo k zmanjševanju 

telesne mase, z njimi prav tako ne nadomestimo uporabe enostavnih ogljikovih hidratov, z 

namenom bolj zdravo živeti, saj imajo ti v medsebojni primerjavi prav podobne učinke, kar se 

kaže z vedno novimi študijami.  
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4 VPLIV PIJAČ Z DODANIM SLADKORJEM IN GAZIRANIH PIJAČ NA TELO IN 

RAZVOJ 

 

Vnos enostavnih ogljikovih hidratov se povečuje z uživanjem pijač z dodanim sladkorjem, 

kar lahko hitro preseže dnevni 10 % delež, ki je priporočen. Uživanje takšnih pijač se med 

mladostniki in otroci povečuje, kar kažejo tudi številne raziskave v Združenih državah 

Amerike (Jacobson, 2005; Malik, Schulze, Hu, 2006). Iz tega razloga se ustanavljajo različne 

kampanje, ki svarijo prebivalstvo pred prepogostim uživanjem teh pijač.  

 

Problem se ne kaže le v uživanju, temveč tudi v izpodrivanju, na primer mleka iz prehrane, 

ta pa je pomemben vir kalcija, vitamina A, vitamina D. Hlastan Ribič idr. (2008) pa še 

navajajo, da se kalcij, ki je pridobljen iz mleka in mlečnih izdelkov, bolje absorbira v telesu 

prav zaradi prisotnosti vitamina D. 

 

Jacobson (2005) navaja, da ljudje, ki pijejo pijače z dodanim sladkorjem namesto mleka 

oziroma mlečnih izdelkov, bodo zaradi prenizkega vnosa kalcija bolj podvrženi osteoporozi, 

bolezni, ki povzroča krhkost in večjo lomljivost kosti.  

 

Jacobson (2005) še navede raziskavo National Osteoporosis Foundation iz leta 2002, ki 

daje rezultate izsledkov, da je v letu 2002 za osteoporozo obolevalo 10 milijonov 

Američanov. Med vsemi obolelimi je bilo več žensk kot moških. 

 

Tveganje osteoporoze je odvisno od vnosa kalcija med deklicami in najstnicami, saj do 18. 

leta razvijejo 92 % kostne mase. Jacobson (2005) še navede študijo U. S. Department of 

Agriculture’s Continuing Survey of Food Intakes of Individuals, ki navaja, da so med letoma 

1994–1996 najstnice uživale le 60 % priporočenega vnosa kalcija. Tiste, ki so pile pijače z 

dodanim sladkorjem, pa so užile eno petino manj kalcija, kot tiste, ki pijač z dodanim 

sladkorjem niso pile. 

 

Malik, Schulze, Hu (2006) navajajo, da z zmanjšanim vnosom mleka v prehrani in 

nadomeščanjem tega s kola pijačami posledično zmanjšujemo tudi vnos vitaminov, kot so 

vitamin A, D, B-12 in vitamin B-6. Poleg tega je v kola pijačah možna visoka vsebnost 
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fosfatov, kar vodi do sprememb v razmerju kalcija in fosforja v prehrani, posledično pa to 

škodljivo vpliva na kosti.  

 

Jacobson (2005) navaja študijo Shanthy Bowman, v kateri je raziskovalka razdelila 

raziskovalni vzorec v tri skupine na podlagi vnosa dodanega sladkorja. V prvi skupini so bili 

posamezniki, kateri uživajo manj dodanega sladkorja v pijačah in hrani, v drugi skupini so bili 

posamezniki, ki uživajo srednje količine dodanega sladkorja v prehrani, posamezniki v tretji 

skupini pa so uživali veliko dodanega sladkorja v prehrani. Ugotovila je, da so posamezniki 

druge in tretje skupine zaužili 10 odstotkov več kalorij, kot posamezniki prve skupine, ni pa 

prišlo do razlik v vnosu maščob. Presenetljivi rezultati te raziskave pa so pokazali, da so 

posamezniki tretje skupine kljub večjemu vnosu kalorij zaužili 24 % manj vlaknin kot vzorec 

prve skupine, manj kot 15 % vitaminov in mineralov kot vzorec prve skupine, 15–20 % manj 

vitamina A, vitamina C, folne kisline, vitamina B-12 in magnezija kot vzorec prve skupine in 

6 % manj kalcija kot vzorec prve skupine. 
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4.1 Bolezni zob in uživanje pijač z dodanim sladkorjem 

Po navajanju SZO (2003) brezalkoholne in sadne pijače vsebujejo prehranske kisline, kot 

so citronska kislina, fosforjeva kislina, askorbinska kislina, jabolčna kislina, vinska kislina in 

ogljikova kislina. Prekomerno uživanje pijač z vsebnostjo takšnih kislin povzroča zobno 

erozijo. Zobna erozija je po SZO (2003) postopna nepovratna izguba površinske plasti zoba, 

ki ji rečemo sklenina, to pa stopijo prehranske kisline, pri čemer bakterije niso prisotne. 

 

Eksperimentalne klinične študije so pokazale, da uživanje ali izpiranje s kislimi pijačami 

občutno znižujejo pH ustnih tekočin. Sklenina pa je v roku ene ure izpostavljenosti kola 

pijačam zmehčana. Učinek lahko obrnemo z uživanjem mleka in sira. Študije na živalih pa so 

pokazale, da brezalkoholne in sadne pijače povzročajo zobno erozijo, pri čemer so bolj 

uničujoče sadne pijače kot pa celi plodovi (SZO, 2003). 

 

Erozija zobne sklenine pa ni edina posledica prekomernega uživanja brezalkoholnih pijač z 

dodanim sladkorjem, sadnih in gaziranih pijač. Kot posledica se prav tako pojavlja tudi karies 

oziroma zobna gniloba. V vzgojno-izobraževalnih ustanovah so zato organizirani obiski 

zobozdravstvenih tehnikov, ki otroke učijo učinkovitega čiščenja zob. Obiski in sodelovanje z 

zobozdravstvom so nujno potrebni, saj znižujejo obolevanje za kariesom, poleg tega pa se 

zmanjša nevarnost gnitja mlečnih zob, kar lahko vpliva tudi na zametke stalnih, posledično pa 

tudi na kvaliteto ter rast stalnih zob. 

 

Marshall, Levy, Broffitt, Warren, Burns, Stumbo idr. (2003) v Uradni reviji Ameriške 

akademije za pediatrijo karies opredelijo kot pogosto kronično bolezen v otroštvu. Sladkor 

povezujejo s pogostostjo pojavljanja kariesa ter s povečanim uživanjem 100 % sadnih sokov, 

gaziranih pijač in pijač z dodanim sladkorjem. 
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4.2 Povezava med visokokaloričnimi pijačami in debelostjo 

Visok vnos sladkorja ustvarja energijo, ki je ne porabimo v celoti, odvečni proizvod 

sladkorja se nato v jetrih pretvori v maščobo, ki se nalaga pod kožo in med organi. SZO 

(2003) je leta 1997 na podlagi študij izdelala merila, ki določajo mejo primerne telesne mase. 

Opredelili so kriterij ITM (indeks telesne mase), pri čemer je najbolj priporočljivo stanje med 

18,5 kg/m
2
 in 24,9 kg/m

2
. 

 

Avtorji, ki pišejo o brezalkoholnih pijačah z dodanim sladkorjem, uporabljajo izraz 

»prazne kalorije« (Jacobson, 2005; Johanson, 2006). Sladkor, pijače z dodanim sladkorjem, 

sladke gazirane pijače idr. dajejo le kalorije, ne vsebujejo pa drugih pomembnih hranil 

(vitamini, minerali, beljakovine, vlaknine …). Torej imajo povišan delež energije in nizko 

hranilno gostoto, vendar pa se pijač zaradi sladkega okusa radi poslužujemo. 

 

Podatki raziskave (Avbelj idr., 2005), ki je bila izvedena v Sloveniji med 5 let starimi 

otroki in 15 oziroma 16 let starimi mladostniki, kažejo, da je bilo v tistem času med 5 let 

starimi deklicami kar 20,9 % čezmerno prehranjenih in med 5 let starimi dečki 18,4 % 

čezmerno prehranjenih. Po raziskavah je bilo nadalje debelih 7,9 % 5 let starih deklic in 9 % 5 

let starih dečkov. 

 

Energijsko gosta hrana se glede na enostavne ogljikove hidrate na minuto hitreje prazni iz 

želodca in zato hitreje obremeni presnovo z dvigi glukoze, maščobnih kislin in drugih hranil v 

krvi. Podatki raziskav kažejo, da uživanje energijsko goste hrane, še posebej v kombinaciji z 

manjšim številom dnevnih obrokov od priporočenih in ob premajhni športni/gibalni 

dejavnosti, lahko povzroča nastanek debelosti in presnovnih motenj v mladosti ter nastanek 

kroničnih nenalezljivih bolezni pozneje v življenju (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005, str. 25). 

 

Tudi Hlastan Ribič (2009) z glikemičnim indeksom opiše, kako z visoko energijsko hrano 

obremenjujemo organizem. In sicer zaužitje živil z visokim GI (npr. kuhinjski sladkor, 

sladice, sladke pijače) hitreje in v večji meri poviša vrednost glukoze v krvi in povzroči 

povečano izločanje inzulina. Obremenitve hormonskega sistema trebušne slinavke, ki izloča 

inzulin, se kažejo v kronično povišani koncentraciji glukoze v krvi in inzulina, kar lahko vodi 

v moteno presnovo glukoze in inzulinsko rezistenco.  
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Hlastan Ribič (2009) opredeli glikemični indeks kot parameter, ki opisuje, kako hitro se 

ogljikovi hidrati po zaužitju absorbirajo v kri in zvišajo vrednost krvnega sladkorja v 

primerjavi s čisto glukozo.  

 

Pijače z dodanim sladkorjem in gazirane pijače so v veliki uporabi med otroki in najstniki, 

zato je pomembno, da ozaveščamo že predšolske otroke o primernih pijačah za uživanje in jih 

navajamo na prehrano ter pijače, ki vsebujejo manj sladkorja in »praznih kalorij«. 

 

Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa (2005) navajajo, da k čezmerni 

prehranjenosti in debelosti prispeva čezmerno uživanje energijsko goste hrane (hrana, ki 

vsebuje veliko maščob in sladkorjev), nezadostno uživanje hranilno bogate hrane (sveže sadje 

in zelenjava) ter premalo telesne aktivnosti. 

 

Sami enostavni ogljikovi hidrati pa po navajanju SZO (2003) vplivajo na nadaljnje 

uživanje hrane. Navajajo, da obstajajo povezave s prekomerno težo in z uživanjem pijač z 

dodanim sladkorjem. Tako so otroci, ki so pili sladkane pijače, hkrati tudi zaužili več visoko 

energetske hrane, kot tisti, ki so pili pijače z umetnimi sladili.  

 

Tu pa je potrebno poudariti, da tudi pijače, ki so sladkane z umetnimi sladili, niso 

priporočljive, saj sladila spadajo med dodatke, ki niso vedno koristni, pač pa se jih je potrebno 

izogibati, če želimo živeti in se prehranjevati naravno ter zdravo. 

 

Malik, Schulze, Hu (2006) prav tako navajajo študijo, v kateri rezultati kažejo, da je 

uživanje pijač z dodanim sladkorjem vplivalo na nadzor apetita pri vzorcu, tako so tisti, ki so 

pili sladke pijače, imeli tudi povečan apetit. 

 

Fidler Mis (2012) prav tako navaja, da lahko pijače z dodanim sladkorjem vplivajo na 

mehanizme zmanjšanja občutka sitosti, saj vsebujejo za telo skoraj neopazne kalorije, katerih 

organizem ne zazna dovolj dobro, zato jih nadomešča, kar lahko poruši ravnovesje apetita. 

Energija v obliki pijač z dodanim sladkorjem je povezana z manjšim občutkom sitosti, s čimer 

se poveča nadaljnji vnos energije.  
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Povezavo med nadzorom apetita in povečanjem telesne mase navajajo tudi Vartanian, 

Schwartz in Brownell (2007). Po njihovem mnenju pijače z dodanim sladkorjem delujejo 

stimulativno na apetit zaradi visokega glikemičnega indeksa, ki povzroči hiter dvig krvnega 

sladkorja.  

 

V povezavi med povišano telesno maso in pijačami z dodanim sladkorjem Vartanian, 

Schwartz in Brownell (2007) izpostavijo fruktozni sirup, ki je pridobljen iz koruze. Pavčič 

(2012) fruktozni sirup (High fructose corn syrup – HFCS) opredeli kot mešanico proste 

fruktoze in glukoze. Izpostavi tudi povezavi med fruktozo in metaboličnim sindromom ter 

med fruktozo ter povečanim krvnim tlakom, ki sta bili ugotovljeni na podlagi študije na 

glodavcih. 

 

SZO (2003) je izdala smernice za preprečevanje debelosti pri dojenčkih in predšolskih 

otrocih. Glavne preventivne strategije po SZO (2003) so:  

- spodbujanje dojenja; 

- izogibanje dodajanja sladkorja ali škroba mlečnim formulam; 

- spodbujanje mater, da raje sprejmejo otrokovo sposobnost reguliranja energijskega 

vnosa, kot pa da otroke hranijo, dokler krožnik ni prazen; 

- zagotavljanje ustreznega vnosa mikrohranil za spodbujanje optimalne linearne rasti. 

 

Kot navaja Fidler Mis (2012), sta debelost in bolezni srca in ožilja velika dejavnika za 

razvoj bolezni srca, ki so najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji, prav pitje pijač z dodanim 

sladkorjem pa povečuje možnost pridobitve prekomerne telesne mase, ki lahko vodi v 

debelost. 

 

Prav tako je v Strategiji Vlade Republike Slovenije na področju telesne (gibalne) 

dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012 (2007) zapisano, da je debelost v otroški dobi  

pomemben dejavnik tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 in bolezni srca in ožilja v 

poznejših življenjskih obdobjih. 

 

 

 

 



Kolman, M. 2012. Diplomska naloga, Uživanje pijač pri predšolskih otrocih. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 
 

24 
 

5 OGLAŠEVANJE IN TRŽENJE PIJAČE OTROKOM 

 

Z že navedenimi razvojnimi značilnostmi predšolskih otrok lahko otroku pomagamo 

razviti zdrav odnos do prehranjevanja, kamor spada tudi uživanje pijač. Kljub temu pa trend 

sledi oglaševalski kulturi, ki s privlačnim videzom privablja potrošnike. Oglasi nam sledijo na 

vsakem koraku, ljudje pa smo po večini podvrženi vizualnim zaznavam, še posebej otroci, ki 

so sugestibilni in radovedni. 

 

Otroci oglasov ne razumejo kot odrasli, zato so oglasi zanje prirejeni. Navadno imajo več 

otroških karakteristik, imajo bolj privlačne in intenzivne barve ter več risanih animacij, ki 

otroke hkrati zabavajo.  

 

Kar zadeva oglaševanje in trženje je treba zagotoviti, da se potrošnikov ne zavaja in zlasti, 

da se ne izkorišča lahkovernosti in pomanjkanja medijskega opismenjevanja ranljivih 

potrošnikov in zlasti otrok. To se nanaša zlasti na oglaševanje hrane, ki vsebuje veliko 

maščob, soli in sladkorjev, kot npr. zalogaji z veliko energije in s sladkorjem slajene 

brezalkoholne pijače ter trženje takih proizvodov v šolah (Zelena knjiga, 2005, str. 8). 

 

Da bi onemogočili, da so otroci izpostavljeni spornim sporočilom, je treba prizadevanja 

izobraževanja staršev in šol podpreti s prizadevanji medijev, zdravstvenih služb, civilne 

družbe in nekaterih sektorjev industrije (Zelena knjiga, 2005, str. 9). 

 

Poročilo SZO (2003) navaja, da obstaja povezava med gledanjem televizijskih oglasov in 

debelostjo med otroki. Prav otroci pa so ciljna skupina oglaševalcev nezdrave hrane in pijač, 

saj imajo pomemben vpliv na nakup hrane, ki ga opravljajo starši. 

 

Podbevšek (2005) navaja, da z razvojem otroci postanejo bolj dovzetni za oglase, in 

navede dognanja raziskav, da pričnejo ločevati oglase od rednega programa pri štirih do 

sedmih letih. Navaja še, da se obseg razumevanja prepričljivih ukan oglaševalcev pri otrocih 

ne more razviti pred sedmim oziroma osmim letom starosti.  

 

Doubleday in Droege (1993) navajata tri stopnje dojemanja televizijskih oglasov, pri čemer 

navajata stopnjo dojemanja televizijskih oglasov pri starosti 2–5 let. V predšolskem obdobju 
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se zanimanje za televizijo dramatično povečuje in je v tem obdobju predvsem vizualno. 

Otroci v teh letih običajno ne razumejo odnosov v televizijskih oddajah in se spominjajo le 

posameznih prizorov. V teh letih se otroci že začnejo učiti, kaj na televiziji ni resnično v 

vsakdanjem življenju. Veliko pozornosti posvečajo oglasom, ki so prikazani v naravnem 

okolju. Stopnja zaupanja v oglase je velika, na drugi strani pa imajo nižjo stopnjo priklica in 

razumevanja oglaševalskega sporočila za razliko od starejših otrok.  

 

Z Zakonom o šolski prehrani (Ur. l. RS 43/2010) se je uvedla prepoved prodajalnih 

avtomatov na šolskih površinah. Z uvedbo tega zakona so pristojni podprli ozaveščanje o 

zdravi prehrani. Pred letom 2010 so bili avtomati postavljeni v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah. V osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah so se nahajali in se po nekod še 

nahajajo avtomati s pijačami, sladkarijami in z vnaprej pripravljenimi sendviči. Otroci, dijaki 

in študentje so med odmori in med predavanji pogosto posegali po pijačah, nekateri tudi po 

večkrat na dan. S tem so zaužili velike količine sladkorja in nehranljivih sladil, hkrati pa 

financirali proizvajalce. V grobem se je to izkazalo kot zelo profitno trženje, saj še posebej 

otroci radi posežejo po sladkem, na avtomatih pa zapravljajo svoje žepnine.  

 

Johanson, Smith in Wootan (2006) so izvedli študijo, v kateri so analizirali 120 pogodb 

med šolo in tovarnami pijač v 16. zveznih državah ZDA. Ugotovili so, da s pogodbo o prodaji 

pijač dobijo šole oziroma šolska okrožja letno v povprečju 18 dolarjev na učenca. Izpostavili 

so tudi šole, ki so se s tovarnami pogajale za prihodek, ki se giblje med 0,60 in 93 dolarji na 

učenca na leto. Pri tem so ugotovili, da so med analiziranimi pogodbami najpogostejše tiste, 

ki znašajo manj kot 20 dolarjev na učenca na leto. 

 

Johanson, Smith in Wootan (2006) so še izpostavili dobro dejstvo, in sicer to, da tovarne 

pijač šolam ne dajejo denarja, pač pa jim ga jemljejo, saj glede na to, da gre povprečno 67 

odstotkov zaslužka od prodaj pijač v šolah tovarnam s pijačami. Takšen način zbiranja 

denarja torej ni najbolj učinkovit. 

 

Da so ti avtomati predstavljali problem, se je izkazalo tudi s tem, da so v Resoluciji o 

nacionalnem programu prehranske politike (2005) svetovali ravnateljem šol, naj ne nameščajo 

avtomatov za sladkane in gazirane brezalkoholne pijače v šolske stavbe. 
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Zelena knjiga »Spodbujanje zdrave prehrane in telesne dejavnosti: evropska razsežnost za 

preprečevanje prekomerne teže, debelosti in kroničnih bolezni« (2005) apelira na šole, da se 

zavzemajo za zdravje otrok, saj so šole ključno okolje za spodbujanje zdravja in lahko s 

spodbujanjem zdrave prehrane in telesne dejavnosti pripomorejo k varovanju zdravja otrok, 

poleg tega pa otroci v šoli preživijo večino svojega časa, kar tudi doprinese k pridobivanju 

navad zdravega prehranjevanja.  
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 Opredelitev problema in namen raziskave 

Raziskovali smo problem uživanja pijač pri predšolskih otrocih. Veliko pijač vsebuje 

dodan sladkor. Z njimi vnašamo enostavne sladkorje v telo, prav to pa vpliva na kakovost 

prehrane. Z omejitvijo enostavnih sladkorjev pripomoremo k zmanjšanju tveganja pojava 

prekomerne telesne mase ter drugih potencialnih kroničnih bolezni, ki jih lahko povzroči 

prevelik vnos sladkorja. 

 

Enostavni sladkorji predstavljajo problem tudi pri uživanju pijač, ki jih pijejo otroci in 

mladostniki, ker zmanjšajo nadzor nad apetitom, kar lahko posledično privede tudi do 

prevelikega energijskega vnosa ter posledično pojava prekomerne prehranjenosti in debelosti 

(Svetovna zdravstvena organizacija, 2003). 

 

Pozornost pri izbiri pijač, ki jih pijejo otroci, je potrebna, saj pijače, ki jih uživajo otroci, 

ne zagotavljajo izključno pozitivnega učinka na njihovo zdravje. Linardakis, Sarri, Pateraki, 

Sbokos in Kafatos (2008) ugotavljajo, da je povečano uživanje pijač z dodanim sladkorjem 

pri predšolskih otrocih lahko povezano tudi s premalo vnosa vitaminov A in E ter premalo 

kalcija, kar je pri razvoju predšolskih otrok še posebno pomembno. 

 

Predšolsko obdobje, ki je kritično obdobje, obdobje najboljše gnetljivosti otroka, je treba 

spremljati s posebno pozornostjo tudi pri izbiri in uživanju živil, ki so označena kot manj 

zaželena v prehrani otrok. V diplomski nalogi smo obravnavali zavedanje zdravega 

prehranjevanja pri predšolskih otrocih ter dejavnike, ki spodbujajo ali zavirajo predšolske 

otroke pri pitju različnih vrst pijač. 

 

6.2 Delovne hipoteze: 

1. Otroci najraje pijejo pijače z dodanim sladkorjem. 

2. Otroci pijejo negazirane pijače z dodanim sladkorjem pogosteje kot sladke gazirane 

pijače, pri čemer se ne zavedajo negativnih vplivov teh pijač na zdravje. 

3. Otroci so nagrajeni s hrano, kadar ustrežejo zahtevam ali pričakovanjem odraslih. 

4. Predšolski otroci poznajo različne vrste pijač. 

5. S starostjo se odnos do uživanja pijač spreminja. 
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6.3 Raziskovalna metoda  

Uporabili smo kvalitativno metodo zbiranja podatkov s poglobljenim oziroma globinskim 

intervjujem. Pridobljene podatke smo kvalitativno analizirali.  

6.4 Vzorec 

V vzorec je zajetih 16 otrok, starih od 3 do 5 let. Otroci so obiskovali vrtec v 

spodnjeposavski regiji. Intervjuvali smo 8 otrok, starih od 3 do 4 let, in 8 otrok, starih 5 let. 

6.5 Opis pripomočkov in postopkov 

Pred oblikovanjem vprašanj za poglobljeni intervju smo določili, katere otroke bomo zajeli 

v raziskavo na podlagi njihove kronološke starosti. Pred izvedbo raziskave smo otrokom 

postavljali predvidena vprašanja za intervju, s čimer smo želeli priti do informacij, koliko 

vrstniki otrok, vključenih v vzorec, že vedo o našem raziskovalnem problemu. Poleg tega pa 

smo želeli preveriti, kakšna vprašanja bi jih najbolj spodbudila, da bi odgovarjali kar se da 

spontano. 

Z intervjuvanjem smo pričeli 26. 4. 2012 v zbornici strokovnih delavk v vrtcu. Pred intervjuji 

smo okolje primerno pripravili, tako da smo pospravili vse predmete, ki bi utegnili biti moteči 

dejavniki, oziroma predmete, ki bi odvrnili pozornost posameznega intervjuvanega otroka. 

Prostor je primerno osvetljen, z izbiro prostora pa smo zagotovili tudi primerno tišino, saj smo 

o raziskavi obvestili tudi ostale strokovne delavke in jih prosili za diskretnost. 

Intervjuji so potekali med vodenimi dejavnostmi, katere so otroci nadoknadili ob vrnitvi v 

igralnico. Nekaj intervjujev smo izvedli tudi med prihodom otrok v vrtec.  
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6.6 Izvedba intervjujev 

Ker se med intervjujem ne bi mogli analitično posvetiti odgovorom intervjuvancev in da 

smo lahko oblikovali nova vprašanja, ki so bila razumljiva otrokom, smo intervjuje posneli. 

Da smo posamezen intervju natančno prepisali, smo intervjuje posneli z diktafonom, ki je ena 

izmed aplikacij na mobilnem telefonu.  

 

Posnetke smo transkribirali še isti dan, zaradi možnosti pozabljanja pomembnih informacij. 

Intervju temelji predvsem na vprašanjih o izkušnjah, občutkih, mnenju, stališčih in na 

zaznavah.  

 

Pri analizi intervjujev smo transkript opravili z dobesednim prepisom, saj kot navaja 

Vogrinc (2008), ta omogoča teoretično prožnost (raziskovalec lahko isti intervju analizira 

večkrat s spremenjenimi teoretičnimi predpostavkami). 

 

Greig in Taylor (2005) navajata, da glede na to, da se pojavljajo razlike in podobnosti med 

otrokom in odraslim v vlogi intervjuvanca, je najbolj priporočljivo pri otrocih uporabljati 

poglobljen intervju, poleg fokusnega. Poleg tega pa opozarjata tudi na razliko v mišljenju med 

starostnimi skupinami, zato smo otroke razvrstili v 2 skupini, in sicer 3–4- in 5-letnikov. 

 

Vprašanja smo delno pripravili vnaprej, med potekom intervjujev pa smo jih prilagajali 

otrokom, kar je tudi poglavitna značilnost poglobljenega intervjuja.  

 

V povprečju je posamezen intervju trajal od 10 do 15 minut, kar je bilo odvisno od količine 

povedanega s strani posameznika in njegove zainteresiranosti o našem raziskovalnem 

problemu.  
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7 REZULTATI 

 

Rezultate kvalitativne obdelave podatkov bomo predstavili v obliki analitičnega prikaza 

odgovorov otrok. Klasično obdelavo poglobljenih intervjujev smo pričeli z dobesednim 

prepisom glasovnih posnetkov, nato pa smo material kodirali. Kodirali smo vsak intervju 

posebej, s čimer smo strnili obseg podatkov. Kode oziroma pojme smo združili v dve 

preglednici (priloga 2 in priloga 3) in tako dobili vpogled v rezultate starostno različnih 

skupin. Preglednicama kodiranega materiala 3–4-letnikov in 5-letnikov smo nato določili 12 

kategorij, katerih analiza sledi v nadaljevanju.  

 

V vsaki kategoriji se nahaja kodiran material obeh starostnih skupin, s čimer smo 

omogočili lažji vpogled v rezultate, hkrati pa smo omogočili primerjanje v razmišljanju 

različno starih otrok. 

 

Vsaka preglednica s kodiranim materialom je sestavljena iz treh stolpcev. V prvem stolpcu 

se nahajajo števke, ki ponazarjajo zaporedno kodo. V drugem stolpcu so navedene enote 

kodiranja. Enote kodiranja smo zaradi obsega podatkov omejili na 3 izjave v enem polju. 

Vpogled v vse podatke je na voljo v prilogi 2 in v prilogi 3. V zadnji stolpec smo uvrstili 

kode oziroma pojme. Kode so strnjene izjave otrok v obliki besede, besedne zveze ali stavka. 
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7.1 Razumevanje pojma »pijača« 

Za začetek intervjuja smo vsakega posameznika z lažjimi vprašanji vpeljali v razmišljanje 

o pijačah. Spraševali smo jih, kaj si predstavljajo, ko omenimo pijačo. Na ta način smo želeli 

pridobiti osnovne informacije o tem, kaj si otroci predstavljajo pod pojmom »pijača«. 

 

Preglednica 4: Primer kodiranja - združevanje pojmov v kategorijo Razumevanje pojma 

»pijača« 

Št. Enote kodiranja Pojmi 

 Razumevanje pojma »pijača«  

 3–4-letniki  

1 - »Pijemo soka.«  

- »Za pit je pijača.«  

- »Soka pijem.« … 

Pitje 

2 - »Sok. Malinovga.«  

- »Cedevita, čaj, še ledeni čaj.«  

- »Jagoda. Vodo z okusom.« … 

Vrsta pijače 

 5-letniki  

1 - »To pijemo.« 

- »Pijem pijačo.« 

- »To je za pit.«… 

Pitje 

2 - »Pir. Sok, pa vodo. Cedevito. A… mleko.« 

- »Sola, pa voda, sok.« 

- »Voda.« … 

Vrsta pijače 

 

3–4 leta stari intervjuvani otroci so ob besedi pijača našteli različne pijače. Do izraza so v 

tej kategoriji prišle izkušnje, ki jih imajo otroci. Najpogosteje so izpostavili pijače z dodanim 

sladkorjem, ki niso gazirane, kar je pomemben podatek, ki nam daje odgovor na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje in potrjuje prvo hipotezo, ki pravi, da: »Otroci najraje pijejo pijače z 

dodanim sladkorjem.«  
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Trije od osmih intervjuvanih otrok so izpostavili tudi sam izraz uživanje pijač, šele nato so 

našteli, katere pijače uživajo. Pet od osmih petletnikov je najprej izpostavilo, da pijače 

pijemo, šele nato so se lotili naštevanja in priklicevanja izkušenj.  

Razlika med različno starimi otroci je pokazala, da starejši otroci bolj pogosto kot 

asociacijo o pijači izpostavijo vodo. Na podlagi tega podatka lahko predvidevamo, da se 

starejši otroci že bolj zavedajo pomena vode in jo poimenujejo kot značilno asociacijo za 

tekočine. Pomemben podatek pa je, da sta obe skupini našteli iste vrste pijač – voda, sok 

Kokta/Kokakola, Cedevita, čaj, ledeni čaj, voda z okusom in pivo. Mlajši otroci so omenjali 

še kakav, starejši otroci pa mleko. 
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7.2 Asociacije ob besedi »nagrada« 

Z vprašanji smo želeli izvedeti, kako otroci dojemajo nagrado in kaj zanje nagrada pomeni. 

Pri tem smo želeli izvedeti tudi, ali otrokom sladka živila prav tako predstavljajo nagrado in 

ob katerih primerih jo dobijo oziroma si jo »zaslužijo«. 

 

Preglednica 5: Primer kodiranja - združevanje pojmov v kategorijo Asociacije ob besedi 

»nagrada« 

Asociacije ob besedi nagrada 

Št. Enote kodiranja Pojmi (kode) 

 3–4-letniki  

3 - »Takrat, ko kej naredim.« 

- »Ko sem pomagala kamne iz zemlje pobirat, tam ko 

bo trava rastla, sem dobila nagrado iz trgovine.« 

Opravljena naloga 

4 - »Kakšno igračo.« 

- »Igrače.«  

- »Avteka.« 

Igrače 

5 - »Ko tekmujem. Medaljo.« Šport/medalja 

6 - »Moreš vse pojest, pol pa recimo, da dedek prinese 

eno igračo iz trgovine.« 

- »Am... da ko mi neki ati napiše, da štampiljko, pa 

mi da nagrado. Ko sem se lepo doma igral.« 

- »Ko si priden.« … 

Nagrajevanje lepega vedenja 

7 - »Najbolj vesela sem, če dobim čokolado.«       

- »Tiste, ko so sam sladkarije. Tisto mi je všeč.« 

- »Najbolj vesela sem, če dobim čokolado za 

nagrado.« … 

Hrana 

 5-letniki  

3 - »Ko kej nardim. Če kej pomagam mamici, pa če kej 

pojem (prepeva), takrat js dobim nagrado.« 

- »Nagrada je, če kej delaš, pa dobiš. Pometaš al pa 

kej takega.« … 

Opravljena naloga 

Se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje Preglednice 5. 

4 - »Igračo.« 

- »Igračko, kužeka, muceka.« 

Igrača 

5 - »Ko tečeš kros, pa dobiš medaljo al pa pokal. Da 

hitr tečeš, da potem dobiš pokal al pa nagrado.« 

- »Če kej zmagaš, dobiš. Če tečeš kros al pa igraš 

nogomet, če zmagaš.« 

 - »Medalja. Ko si prvi.« 

Šport/medalja 

6 - »Js ko sem pridna, pa mi mami al pa ati al pa babi 

kupi.«  

- »Da si priden. Takrat, ko mi hudobček ne nagaja.« 

Nagrajevanje lepega vedenja 

7 - »Ko sm pridna, mi oči zmeram da kakšnga 

dinarčka. Sladoled, igračo, kakšnga dojenčka.«  

- »Najbolj se razveselim kakega centka. Po navadi 

mi mami da kak centek.« … 

Denarna nagrada 

8  - »Ja, čokolada na primer.«  

- »Svaljke kdaj nardi al pa po svoji želji.« … 

- »Am… ko ati prnese zakladnico bombonov. Je ena 

taka vlka škatla, pa okol piše, tam ko je fejst trdo, tisti 

deli so različni, js bi pa raje tiste bele.« … 

Hrana 

 

Asociacije, ki so se pojavile ob vprašanju: »Kaj je to pijača?«, v kategoriji Razumevanje 

pojma »pijača«, so bile predvsem pijače z dodanim sladkorjem, kar nam daje izhodišče za 

kategorijo o asociacijah o nagradi, kjer pričakujemo, da bo pogost rezultat nekaj sladkega, kar 

otrokom ponuja ugodje. 

 

Otroci nagrado dojemajo na različnih ravneh. Najprej se zavedajo in razložijo, kaj je 

nagrada, potem o njej razmišljajo, kdaj jo dobijo in kaj za njo naredijo. Odgovore smo 

opredelili s kodo Opravljena naloga. Nekaj otrok iz obeh starostnih vzorcev je izpostavilo, da 

nagrado dobijo takrat, ko doma kaj pomagajo. Primeri, ki so jih navajali, so vsakodnevni 

primeri navajanja na skrb za pomoč pri hišnih opravilih, takole je 4-letna deklica povedala, 

kaj je ona pred kratkim počela za nagrado: »Ko sem pomagala kamne iz zemlje pobirat tam, 

ko bo trava rastla, sem dobila nagrado iz trgovine.« Deček, star 5 let, pa je povedal: 
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»Nagrada je, če kej delaš, pa dobiš. Pometaš al pa kej takega.« V tej kodi izstopa dejstvo, da 

se otroci zavedajo, da so nagrajeni, ko pomagajo staršem. 

 

Pri vzorcu starejših otrok je izstopala koda (pojem) Šport/medalja. Trije od osmih 5 let 

starih otrok so se ob besedi nagrada spomnili na tekmovanje. Vsi trije so omenili tek, eden od 

njih pa tudi nogomet. Nagrado zanje predstavlja medalja. 5-letni deček si nagrado za dosežke 

pri športu predstavlja takole: »Ko tečeš kros pa dobiš medaljo al pa pokal. Da hitr tečeš, da 

potem dobiš pokal al pa nagrado.« Medtem je o tej kodi pri vzorcu mlajših otrok govorila le 

ena od deklic, ki je izpostavila, da je zanjo nagrada medalja pri gimnastiki.  

 

Izjave otrok o nagradah smo zvrstili pod kodo Igrača, ki nam prikaže, da otroci tudi igrače 

dojemajo kot nagrado. Kot smo razbrali iz podatkov, se igrača kot nagrada pri vzorcu mlajših 

otrok pojavi trikrat, pri vzorcu starejših otrok pa se pojavi dvakrat. Hrana se kot nagrada v tej 

kategoriji pojavi bolj pogosto kot igrače. 

 

S kodo Nagrajevanje lepega vedenja smo označili podatke o tem, kaj morajo otroci 

postoriti, da so nagrajeni. Na vprašanja so bolj izčrpno odgovarjali otroci mlajšega vzorca. 

Kar sedem od osmih otrok je izpostavilo, da dobijo nagrado v primeru, da ustrežejo zahtevi 

staršev. Kot primere so navedli predvsem to, da morajo biti pridni ali vse pojesti. 3-letni 

deček pa je opisal tudi postopek, s katerim oče analitično sledi njegovim prekrškom ter ga 

nagradi za ubogljivost: »Am... da ko mi neki ati napiše, da štampiljko, pa mi da nagrado. Ko 

sem se lepo doma igral.« V tej kodi (pojmu) sta dva otroka izpostavila, da nagrado dobita v 

primeru, da vse pojesta: »Moreš vse pojest, pol pa recimo, da dedek prinese eno igračo iz 

trgovine.« 

Nekoliko drugačni rezultati pa so se izkazali pri otrocih starejše skupine, kjer sta le dva od 

osmih otrok izpostavila, da sta za pridnost nagrajena. Pri tem je izstopala izjava 5-letne 

deklice, ki je za svojo navihanost uporabila poseben izraz: »Da si priden. Takrat, ko mi 

hudobček ne nagaja.« 

 

Bolj pogoste asociacije v povezavi z užitno nagrado so se pojavljale pri otrocih, ki so zajeti 

v vzorec 3–4-letnikov. To kodo smo poimenovali Hrana. Sedem od osmih otrok je ob 

vprašanju, ali je nagrada nekaj, kar lahko pojemo ali popijemo, odgovorilo, da so to 

sladkarije, bomboni, čokolada, sladoled in palačinke. 
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Vzorec petletnikov je na vprašanje o užitni nagradi odgovoril, da je to lahko čokolada, 

sladoled in sladka nagrada. Izstopali pa so odgovori, ki kažejo, da se z razvojem spreminja 

tudi vrsta hrane, kar opisujejo naslednji primeri: »Svaljke kdaj nardi mami ...«; »Sendvič pa 

pašteta sta nagrada.«  

 

Pri kodiranju smo zaradi omenjenih primerov denarne nagrade ustvarili tudi to kodo, ki se 

je pojavila le pri starejših otrocih v celotnem vzorcu. Pri mlajših otrocih denar kot nagrada ni 

bil omenjen. 5-letni deček je opisal denarno nagrado takole: »Najbolj se razveselim kakega 

centka. Po navadi mi mami da kak centek.« Tudi 5-letna deklica je nagrajena z denarjem, v 

primeru, da je »pridna«: »Ko sm pridna, mi oči zmeram da kakšnga dinarčka. Sladoled, 

igračo, kakšnga dojenčka.« 

 

Iz navedenega lahko sklepamo, da sladke pijače niso najpogostejša nagrada, pogosteje so to 

čokolada, bomboni … 
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7.3 Vrste ponujenih pijač 

V tej kategoriji bomo analizirali podatke otrok o tem, katere pijače imajo na voljo doma, 

pri kosilu ter v kakšni meri starši upoštevajo njihove želje po pijači, kadar se odpravijo v 

trgovino. 

 

Preglednica 6: Primer kodiranja - združevanje pojmov v kategorijo Vrste ponujenih pijač 

Št. Enote kodiranja Pojmi (kode) 

 Vrste ponujenih pijač  

 3–4-letniki  

8 - »Ja. Malinov sok.« 

- »Ja, soka.« 

- »Ja. Vse, čaj in sok.« … 

Uživanje pijače med kosilom 

9 - »Pingota. Borovničevi sok. Jabolčnega.« 

- »Cedevito. Kokto.« 

- »Čaj še imamo doma. Ledeni čaj.« 

Raznolikost pijač doma 

10 - »Ja. Mami pa ati izbereta. To kar sem si js izbral.« 

- »Aha. Borovničevi sok. Zato, ker sem ga enkrat 

poskusla.« 

- »Lahko. Tako, da lahko na dudo piješ.« 

Upoštevanje otrokove želje v 

trgovini 

 5-letniki  

9 - »Ja. Kdaj vodo, kdaj sok.« 

- »Ja. Čaj včasih al pa vodo al pa sok.« 

- »Ja. Vodo.« 

Uživanje pijače med kosilom 

10 - »Cedevito.« 

- »Sladko vodo, pa soke. Ja soke mamo različne - 

jagoda, jabolka.« 

- »Vodo, ko nam zmanjka soka.« 

Raznolikost pijač doma 

11 - »Ja. Kak sok al pa kej takega. Jabolčni.« 

- »Aha. Čokoladno mleko, Fruc, navadno vodo.« 

- »Vsi lahko izberemo. Oli tut rad pijem, ker ma 

dudiko. Pa Fanto. Zato, ker je sladki.  

Upoštevanje otrokove želje v 

trgovini 
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Pri analiziranju kode (pojma) Uživanje pijače med kosilom smo želeli ugotoviti, ali se 

otroci poslužujejo pijač med obrokom in katere imajo na voljo doma. Že v kategoriji 

Razumevanje pojma »pijača« smo opazili, da prihaja pri vzorcu starejših otrok do 

pogostejšega uživanja vode, kot pri vzorcu mlajših otrok. Čeprav obe starostni skupini 

ponovno naštejeta iste pijače (čaj, voda z okusom, sok), je treba izpostaviti, da pri vzorcu 

mlajših otrok nihče ni izpostavil, da med obrokom pije vodo. Medtem pa so v starejši skupini 

otroci največkrat omenili, da med kosilom radi pijejo vodo. Zanimivo je dejstvo, da so otroci 

pri obeh vzorcih omenili tudi Cedevito, ki predstavlja prehransko dopolnilo. 

 

Kodo, ki nam daje podatke, katere pijače imajo otroci doma na voljo, smo poimenovali 

Razpoložljivost pijač doma. Rezultati preglednice, ki smo jo ustvarili za lažji prikaz rezultatov 

te kode, kažejo, da otroci največkrat omenijo sok (jabolčni, pomarančni, malinov, bezgov …), 

vodo z okusom, ledeni čaj in Cedevito. Trije starejši otroci in en mlajši otrok so omenili tudi 

vodo.   

 

Preglednica 7: Razpoložljivost pijač doma. Pregleden vpogled naštetih pijač obeh 

starostnih skupin 

Razpoložljivost pijač doma 

5-letniki 3–4-letniki 

Cedevita (1x)
1
 Cedevita (1x) 

Fruc (1x) Kokta (1x) 

Mleko (1x) Voda (1x) 

Čaj (1x) Čokoladno mleko (1x) 

Ledeni čaj (2x) Ledeni čaj (1x) 

Voda (3x) Čaj (2x) 

Voda z okusom (2x) Sok (7x) – breskov, jabolčni, pomarančni, 

borovničev, Lumpi, Pingo 

Sok (6x) – jagodni, jabolčni, bezgov, 

pomarančni 

 

 

 

                                                           
1
  (1x), (2x), (3x) … - število navedb. 
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Pri ugotavljanju o navadah pijta pijač pri predšolskih otroci je pomemben tudi podatek, 

koliko proste izbire imajo otroci pri nakupovanju pijač v trgovini. V raziskavi so vsi otroci 

pritrdili, da lahko sami izberejo pijačo, ko se odpravijo v trgovino s starši. Otroci najraje 

izberejo sladke pijače. Poleg sladkega okusa, ki se je izkazal kot pomemben dejavnik pri 

izbiri pijače, pa je pomemben tudi vpliv embalaže na izbiro. Nekaj posameznikov je 

izpostavilo tudi to, da v trgovini izberejo tisto pijačo, ki ima »dudiko«. Kot pravi 3-letni deček 

o svojem odločanju v trgovini: »Lahko izberem. Tako da lahko na dudo piješ.« Ter 5-letni 

deček: »Oli tut rad pijem, ker ma dudiko.« 
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7.4 Kraj ponudbe 

To kategorijo smo ustvarili iz dveh kod, ki nam prikazujeta, katere pijače širša okolica 

ponuja otrokom. Otroci so odgovarjali na vprašanja o ponujenih pijačah v vrtcu in na 

praznovanju rojstnega dne pri prijatelju. 

 

Preglednica 8: Primer kodiranja - združevanje pojmov v kategorijo Kraj ponudbe 

Št. Enote kodiranja Kode 

 Kraj ponudbe  

 3–4-letniki  

11 - »V vrtcu pijem čaj.« 

- »Čaj. Pijem še em… em… kompot, ja, to se pije.« 

- »Čaj. Kakav in sok.« … 

Vrste pijač v vrtcu 

12 - »Pijem pa sok. Sok pa čaj. Mrzli čaj.« 

- »Ko sem šel k babici na rojstni dan, sem pil vodo z 

okusom.« 

- »Takrat pa pijem borovničev sok.« … 

Vrste pijač na rojstnem dnevu 

 5-letniki  

12 - »Pijem čaj al pa kompota pa tut vodo.« 

- »Ja čaj, ko nam ga dajo. Sok pa tko.« 

- »Čaj pa vodo iz pipe.« 

Vrste pijač v vrtcu 

13 - »Kak sok. Kakršen je tam.« 

- »Take jabučne, pa v onih kartonastih. Če je gor 

narisana jabuka, je jabučni. Lahko je tut jagoda.« 

- »Otroški šampanjec pa pomarančni sok sem pila na 

rojstnem dnevu.« 

Vrste pijač na rojstnem dnevu 

 

Po podatkih otrok smo razvili kodo Pitje v vrtcu. Analizirali smo, kako s ponujanjem 

pijače vrtec vpliva na navado pitja ter na izbiro pijač pri predšolskih otrocih. Pri tem je 

pomembno izpostaviti, da so podatki po vseh možnostih pogojeni glede na letni čas, saj so bili 

intervjuji izvedeni v zgodnji pomladi. 
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Otroci v celotnem vzorcu pravijo, da pijejo čaj pri obrokih (malica, kosilo, včasih pri 

popoldanski malici), najpogosteje pa so našteli čaj ter kakav. Izstopa izjava 4-letnega dečka, 

ki je razmišljal o tem, ali je kompot tudi pijača: »Čaj. Pijem še em… em… kompot, ja, to se 

pije.«  

 

V skupini starejših otrok je nekaj otrok izpostavilo, da pijejo vodo iz pipe, saj imajo 

umivalnik v igralnici. Omenjali so tudi sirup za redčenje z vodo, izstopa pa podatek 5-letnega 

dečka: »Čaj, včasih pa tut sok, če je kdaj vroče.« Ta podatek nam pove, da je navada pitja 

čaja pogojena z obrokom, saj ob višjih temperaturah ali ob povečani telesni dejavnosti otroci 

raje pijejo in imajo na voljo vodo iz pipe ter sirup za mešanje z vodo.  

 

Z analiziranjem kode PDS (pijače z dodanim sladkorjem) na rojstnem dnevu smo želeli 

izvedeti, ali se otroci navad pitja pijače privadijo tudi z vzorci iz socialnega življenja, kot na 

primer na rojstnem dnevu. Opazili smo, da na rojstnem dnevu pijejo tisto, kar že poznajo. 

Priložnost, kot je rojstni dan, pa povezujejo tudi s pijačami, ki jih pijejo na praznovanju, kot je 

na primer 5-letna deklica označila otroški šampanjec: »Otroški šampanjec pa pomarančni sok 

sem pila na rojstnem dnevu.« 
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7.5 Čas 

Kategorijo smo poimenovali čas, saj smo želeli izvedeti, kdaj otroci pijejo doma in kdaj 

pijejo v vrtcu. Podobna vprašanja smo sicer uvrstili tudi v druge kategorije, ki deloma 

sovpadajo k tej kategoriji. 

Preglednica 9: Primer kodiranja - združevanje pojmov v kategorijo Čas 

Št. Enote kodiranja Kode 

 Čas  

 3–4-letniki  

13 - »Ko vse pojem, hočem pit, pol pa mi babi da pit.« 

- »Ja, po kosilu. Pijem pa takega soka, oranžnega. 

Pomarančnega.« 

Pitje po obroku 

14 - »Ko gremo jest.« 

- »Ko jemo.« 

- »Pr kosilu, pa ko je malica.« 

Pitje med obrokom 

 5–letniki  

14 - »Ne, ko pojem, gremo pit. Vodo.« Pitje po obroku 

15 - »Ko mamo kosilo, malico. Ko smo žejni.« 

- »Ko gremo na kosilo pa ko se zbudimo od 

ležalnikov.« 

- »Piješ vmes. Tut pride sok vmes, pa vodo pijemo pr 

umivalniku.« 

Pitje med obrokom 

 

Podatki analize te kategorije nam kažejo, da otroci mlajše in starejše skupine doma redko 

pijejo po obroku, saj so to izpostavili le trije od šestnajstih otrok. Da otroci v večini primerov 

pijejo pri obroku, je razvidno iz kategorije Vrste ponujenih pijač, kjer pritrdijo, da pri jedi 

pijejo, hkrati pa naštejejo vrsto pijače. Iz tega razloga smo kodo tudi uvrstili v kategorijo 

Vrste ponujenih pijač.  

 

Tudi v vrtcu otroci dobijo postreženo pijačo pri obrokih. Analiza odgovorov je pokazala, 

da vedno dobijo pijačo le pri obroku mlajši otroci, medtem ko otroci starejše skupine lahko 

pijejo tudi med obroki. Starejši otroci imajo v igralnici umivalnik, kjer lahko pijejo vodo, 

občasno pa tudi sirup, razredčen z vodo. 5-letni deček čas pitja v vrtcu opiše takole: »Piješ 

vmes. Tut pride sok vmes, pa vodo pijemo pr umivalniku.«   
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7.6 Postrežba in dostopnost pijače 

Z intervjujem smo želeli izvedeti, kako otroci pridejo do pijače, koga opozorijo o žeji in če 

si zmorejo pijačo postreči sami. 

Preglednica 10: Primer kodiranja - združevanje pojmov v kategorijo Postrežba in dostopnost 

pijače 

Št. Enote kodiranja Kode 

 Postrežba in dostopnost pijače  

 3–4-letniki  

15 - »Js sam. Babi mi da flašo, pol si pa js sam 

natočim.« 

- »Cedevito. Babi mi jo naredi.« 

- »Čaj mami skuha, sok pa je tam, ko je tak, čist tanki 

predal. Ati mi natoči, al pa mami, ko sem žejna jim 

rečem.« 

Starši in stari starši 

16 - »Tam ko so kozarci pa krožniki, tam jo spravimo.« 

- »Eno imamo v hladilniku.«  

- »Ja, v shrambi. 

Pijača v shrambi in v hladilniku 

 5-letniki  

16 - »Kdaj sam, kdaj pa mami.« 

- »Sama, včasih pa ne.« 

- Včasih si lahko sam, če je pol, če je pa polno, si pa 

ne morem.« 

Delna samostojnost pri 

postrežbi pijače 

17 - »Mi mamo to spravlen v hladilniku al pa v 

shrambi.«  

- »Mleko imamo v hladilniki, druga pa uzuni.« 

- »V kuhinji.« 

Pijača v shrambi in hladilniku 

Celoten vzorec obeh starostnih skupin shranjevanje pijač povezuje s kuhinjo ali shrambo, 

pri postrežbi pa potrebujejo pomoč, za katero sami prosijo. Pri starejši skupini je nekaj 

posameznikov izpostavilo, da si natočijo sami v primeru, če plastenka ni polna. Kot pove 5-

letni deček: »V hladilniku. Včasih si lahko sam, če je pol, če je pa polno, si pa ne morem.« Pri 

vzorcu mlajših otrok je 3-letni deček izpostavil svoj prispevek k samostojnosti: »Js sam. Babi 

mi da flašo, pol si pa js sam natočim.« 
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7.7 Vrsta želenih pijač in vpliv staršev 

Z vprašanji pri izvedbi intervjuja smo želeli izvedeti, katere pijače otroci želijo piti ob žeji 

in katere, ko niso žejni. Zanimal nas je tudi podatek, ali imajo starši kaj vpliva na izbiro pijače 

pri otrocih. 

 

Preglednica 11: Primer kodiranja - združevanje pojmov v kategorijo Vrste želenih pijač in 

vpliv staršev 

Št. Enote kodiranja Kode 

 Vrsta želenih pijač in vpliv staršev  

 3–4-letniki  

17 - »Malinov sok.« 

- »Cedevito.« 

- »Sok.« …  

Sladke pijače 

18 - »Vodo.« 

- »Navadno vodo.« 

Voda kot izbira ob žeji 

19 - »(Slike) Tole. Yippie (sladek sok). Ker mi je najbolj 

všeč.« 

- »Cedevito.« 

- »Čokoladno mleko. Ker mi je tut najboljše.« 

Trenutna želja po PDS 

20 - »Zato, ker ga ne smem preveč pit, ker mami in ati 

ne dovolita to.« 

- »Ja lahko pijem. Ati mi dovoli.« 

Nadzor staršev  

 5-letniki  

18 - »Tudi zalo.« 

- »Sok. Jagodnega.« 

Sladke pijače 

19 - »Vodo.« 

- »Vodo.«  

- »Vodo. Ker me odžeja voda.« … 

Voda kot izbira ob žeji 

Se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje Preglednice 11. 

20 - »Nestea« 

- »Cedevito.« 

- »To (pijača Cars). Ko smo mel dve risanki.« … 

Trenutna želja PDS 

21 - »Ne. Zato, ker je preveč sladki, pa mi ga mami pol 

ne kupi. No kdaj pa kdaj mi ga tut kup, kdaj pa kdaj 

pa tut ne.« 

- »(Cedevita) Ne preveč sladka je pa kisla. Enkrat sm 

dal tak velik not, da je narastl, pol je pa vse ven tekl. 

Zato, ko daš preveč not je kisla, če daš premal, je pa 

sladka.« 

Nadzor staršev 

 

Otrokom smo ponudili kartončke, na katerih so natisnjene slike pijač. Posamezniku smo 

dali nalogo, naj si izbere sliko pijače, ki bi jo v tistem trenutku najraje spil. Analiza te kode je 

zelo pomembna, saj nam je dala podatek o dejavniku izbire pijače v primeru, ko otroci nimajo 

velike potrebe po pijači.  

 

Izmed 25 slik različnih pijač so otroci najpogosteje izbirali sladke pijače, ki niso gazirane, 

pri čemer so bile pogoste čokoladno mleko, Cedevita in sadni sok. Zanimivo pa so ponovno 

izstopale izbire, ki so temeljile na podlagi izgleda embalaže. Tako je 5-letni deček izbral 

kartonček s pijačo, na kateri so liki iz risanke Cars: »To bi zdej js pil (pijača Cars). Ko smo 

mel dve risanki doma.« Tudi na 4-letno deklico je naredila embalaža vizualni vtis: »Ta sok bi 

pila (Yippie). Ker mi je najbolj všeč.« Otroci so med sličicami imeli na voljo tudi gazirane 

pijače in navadno vodo. Vodo je izbral le eden, gazirane pijače pa nihče. 

 

Ko govorimo o žeji, pridejo do izraza tudi izkušnje, ki so pomemben dejavnik izbire pijače 

ob pojavu žeje. Otroci v vzorcu starejše skupine so se v večini odločili, da bi ob pojavu žeje v 

primeru aktivnosti ali višjih temperatur najraje izbrali vodo kot pijačo, s katero se najbolj 

odžejajo. 5-letni deček je svojo odločitev tudi opredelil z razlogom: »Vodo. Ker me odžeja 

voda.« Nasprotno pa se je izkazalo pri vzorcu mlajših otrok, ki menijo, da žejo najbolj 

učinkovito odpravijo s sokovi z dodanim sladkorjem. Tako sta le dva od osmih mlajših otrok 

menila, da bi se lahko odžejala z vodo. 
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Otroci so omenili tudi Cedevito, ki ji pripisujejo pomen pijače, s katero se odžejajo 

oziroma se želijo odžejati. Ta podatek je zelo pomemben, saj bi po našem mnenju bilo 

potrebno povečano ozaveščanje staršev in otrok o Cedeviti kot o vitaminski pijači, pri čemer 

je potrebna pozornost pri količini uživanja, saj vsebuje tudi veliko sladkorja. Če na problem 

pogledamo s perspektive potrošnika, opazimo, da je Cedevita oglaševana kot osvežilna pijača, 

ta pa nas še bolj privlači z embalažo v obliki plastenke. Tako nam je ni potrebno niti 

pripravljati, saj je že pripravljena v pokrovčku. 

 

Za lažji pregled vseh pijač, ki so si jih otroci izbrali na podlagi slik, smo pripravili 

preglednico, kjer se izkaže, katere pijače bi otroci najpogosteje izbrali, če bi jih imeli na 

izbiro. 

 

Preglednica 12: Trenutna izbira pijač s slik. Pregleden vpogled trenutne izbire pijač s slik 

Trenutna izbira pijač s slik 

3–4-letniki 5-letniki 

Yippie (sladek sok) (1x) Pijača Cars (1x) 

Pingo (1x) Kozarec vode (1x) 

Cedevita (1x) Nestea (1x) 

Fruc (2x) Cedevita (2x) 

Čokoladno mleko (3x) Jabolčni sok (2x) 

 

Če analiziramo preglednico, opazimo, da tokrat vzorca mlajših in starejših otrok nista 

izbirala istih pijač, obe skupini povezuje le Cedevita. V vzorcu mlajših otrok prevladuje 

čokoladno mleko, pri starejših pa jabolčni sok in Cedevita. 

 

Zanimalo nas je tudi, kakšen vpliv imajo starši pri uživanju pijač pri predšolskih otrocih. 

Odgovori so se zvrstili, da starši otrokom ne pustijo popiti preveč pijač z dodanim sladkorjem. 

5-letna deklica iz skupine starejših otrok je tako navedla: »Ne smem je skos, zato ker je preveč 

sladki, pa mi ga mami pol ne kupi. No kdaj pa kdaj mi ga tut kup, kdaj pa kdaj pa tut ne.« Pri 

starejših otrocih je izpostavljen tudi razlog, zakaj ne smejo vsak dan piti pijač z dodanim 

sladkorjem, pri vzorcu mlajših otrok pa se to redko opazi, kot na primer pravi deček, star 4 

leta: »Zato, ker ga ne smem preveč pit, ker mami in ati ne dovolita to.« 
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7.8 Količina popite pijače in odnos do vode 

Z intervjujem smo želeli pridobiti informacije o tem, koliko kozarčkov pijače lahko po 

svoji oceni spije posamezen otrok ter koliko pijače spije v enem dnevu. Izvedeti smo želeli  

tudi, kakšen odnos imajo otroci do pitne vode oziroma kdaj in v katerem primeru jo pijejo. 

 

Preglednica 13: Primer kodiranja - združevanje pojmov v kategorijo Količina popite pijače 

Št. Enote kodiranja Kode 

 Količina popite pijače in odnos do vode  

 3–4-letniki  

21 - »Manj kot en kozarček.« 

- »Dva kozarčka pa še eden kozarček.« 

- »Celega.« 

Enkratna količina 

22 - »Ko sem žejen, mi babi da soka, ko grem spat, se 

malo umirim pol mi pa babi da soka.« 

- »Ponoči.« 

- »Dvakrat. Pa ponoč grem pit.« 

Dnevna količina užitja 

23 - »Ja. Ko je še tako vroče. Ko je zelo vroče lahko 

pijem vodo.« 

- »Aha. Am... ponoči.« 

- »Ja. Ko grem spat.« 

Odnos do vode 

24 - »Aha. Am... ponoči.« 

- »Ja. Ko grem spat.« 

- »Ja. Ko je noč, jo lahko pijem, ko se zbudim.« 

- »Ko se zbudimo, ko gremo spat doma.« 

Ponoči 

 5-letniki  

22 - »Cel kozarec. Pa še pol.« 

- »Lahk dva kozarčka al pa enga.« 

- »Ja kdaj pa kdaj mal pustim, kdaj pa kdaj pa celega 

spijem. Enega.« 

Enkratna količina 

Se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje Preglednice 13. 

23 - »Ko se igram, pa mamici povem, da mi natoči al pa 

sam.« 

- »Velikrat. Če kdaj kej tekam pa zašvicam, sem 

žejen, pa vedno, ko jem, sem žejen. Zato ne vem. 

Neki tam, desetkrat, devetkrat.« 

- »Kadar sem žejen, ko se neki igram na balkonu, ko 

tekam, al pa grem na igrišče, če sem žejen pa grem 

domov pa spijem.« 

Dnevna količina užitja 

24 - »Aha. Ko gremo na plezanje pa sem ful žejen. 

Mami mi tako flašo kup, da se mi ne razbije. Po pa 

mam. Mami mi vodo natoč, al pa si jo sam. Al pa tut 

Cedevito si noter dam, otroško.« 

- »Ne. Ker nima okusa.« 

- »Tut rad pijem vodo. Ponoč.« 

Odnos do vode 

25 - »Ko grem spat.« 

- »Tut rad pijem vodo. Ponoč.« 

Ponoči 

 

Otroci so največkrat trdili, da zmorejo na enkrat spiti en kozarec pijače (2 dl). Med drugim 

je nekaj posameznikov naštelo še 2, 3 in 5 kozarcev, za slednjega domnevamo, da je količina 

nepremišljeno navedena.  

 

Dnevno količino zaužite pijače ponazorijo z besedo velikokrat oziroma ko kaj počnejo. 

Izčrpen podatek nam je podal deček, star 5 let: »Velikrat. Če kdaj kej tekam pa zašvicam sem 

žejen, pa vedno ko jem sem žejen. Zato ne vem. Neki tam, desetkrat, devetkrat.« 

 

Ugotovili smo, da so mlajši otroci večkrat izpostavili, da radi pijejo, ko gredo spat oziroma 

ponoči. Tudi 4 leta star deček je to opisal: »Ko sem žejen mi babi da soka, ko grem, spat se 

malo umirim, pol mi pa babi da soka.«  

 

Ko smo se v pogovoru z otroki izključno opredelili na vodo, so tudi mlajši otroci povezali 

vodo z odžejanjem, tako je 4 leta stara deklica opisala svojo potrebo po vodi: »Ja. Ko je še 

tako vroče. Ko je zelo vroče, lahko pijem vodo.« Ponovno smo ugotovili, da otroci radi pijejo 
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vodo ponoči oziroma zvečer, preden zaspijo. Tokrat so se podobna dejstva pojavila tudi pri 

otrocih starejše skupine: »Tut rad pijem vodo. Ponoč.«  

 

Našo pozornost so pritegnili podatki, da otroci povezujejo pitje s počitkom oziroma 

spanjem. To bi lahko pojasnili z navadami iz zgodnjega razvojnega obdobja, ko so kot malčki 

imeli v postelji stekleničko s pijačo, da so se lahko odžejali tudi ponoči. Iz podatkov lahko 

sklepamo, da se pri našem vzorcu otrok pojavlja navada pitja ponoči, ki ostaja še iz 

predhodnega razvojnega obdobja, ki je zahtevalo zadovoljevanje potrebe po žeji tudi ponoči. 

 

Otroci so izpostavili, da radi pijejo vodo, ker je dobra, nasprotno pa je 5-letna deklica 

izrazila svoje mnenje o vodi: »Ne pijem je. Ker nima okusa. Raje spijem tisto z okusom.« 
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7.9 Pijače in socialno okolje 

Z intervjujem smo med drugim želeli izvedeti tudi, ali otroci vedo, kaj pijejo njihovi 

prijatelji in družinski člani, s čimer bi lahko določili, ali obstaja določen vpliv socialne 

okolice na pitje otrok. Zanimalo nas je tudi, ali je naš raziskovalni vzorec dovzeten za oglase, 

ki jih spremljajo med gledanjem televizije. 

 

Preglednica 14: Primer kodiranja - združevanje pojmov v kategorijo Pijače in socialno okolje 

Št. Enote kodiranja Kode 

 Pijače in socialno okolje  

 3–4-letniki  

25 - »Am… sok. Limonadnega.« 

- »Am… tut sok.« 

- »Z okusom vodo.« 

Pijače in prijatelji 

26 - »Moj bratec pije malinov sok in kakav tudi.« 

- »On sam kakav pije.« 

- »Ja vodo z okusom in mami in ati. Doma.« 

Družina in pijače 

27 - »Ja, o sladkih bombončkih.« 

- »Ja, moji kužeki, ko jih lahko kupiš v trgovini. Ja o 

bombončkih. Onih mehkih medvedkih.« 

- »Ja. O Frucu, fulj kulj.« 

Dovzetnost za oglase 

 

 5-letniki  

26 - »Ko pride, najraj sok.« 

- »To pa isto ko js. Sam ne vem ka doma, vem pa kaj 

v vrtcu.« 

- »Ni mi povedu«  

Pijače in prijatelji  

Se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje Preglednice14. 

27 - »Sestra včasih pije sok al pa čaj.« 

- »Moja sestra pije največ iz teh pomaranč, unga 

kompota, una je taka sadna. Druga sestra pa isto ko 

js.« 

- »Am… moj bratec pa rad pije tisto jagodo, ko sm 

prej reku. Tisto jagodo zmer pije.« 

Družina in pijača 

28 - »Alpsko mleko reklama je. Pijte alpsko mleko.« 

- »Ja, o čokoladi pa o bombonih žele.« 

- »Reklame o sokih so, pa tudi o vodi.« 

Dovzetnost za oglase 

 

 

V raziskavi se je izkazalo, da se starejši otroci bolj zavedajo in razmišljajo o tem, kaj pijejo 

njihovi prijatelji oziroma bratje in sestre, kot pa otroci mlajšega vzorca. To se je izkazalo v 

tem, da so starejši otroci poleg opisovanja in naštevanja navedli razlog, kako to vedo, kot na 

primer 5-letni deček: »Moj prijatelj pije pa isto ko js. Sam ne vem ka doma, vem pa kaj v 

vrtcu.« Ali pa 5-letni deček »Moja sestra pije največ iz teh pomaranč, unga kompota, una je 

taka sadna. Druga sestra pa isto ko js.«  

 

Mlajši otroci so za razliko od starejših le naštevali, kaj pijejo prijatelji, pogosto pa je bil 

odgovor podoben tistemu, kar so našteli zase. V odgovorih se je izkazalo, da se mlajši otroci 

bolj zavedajo, kaj pijejo njihovi bratje ali sestre, kot kaj pijejo njihovi prijatelji. 

 

Z vprašanji o dovzetnosti za oglase smo želeli ugotoviti, koliko ti vplivajo na odločanje 

otrok o uživanju pijače. Rezultati so pokazali, da so otroci redko našteli kakšno reklamo o 

pijači. Kljub temu so otroci citirali nekatera reklamna sporočila, ki vabijo k nakupu, kot na 

primer 5-letni deček: »Alpsko mleko reklama je. Pijte alpsko mleko.« Reklama, ki promovira 

otrokovemu razvoju koristen napitek. Dečku iz skupine mlajših otrok pa je v spominu ostala 

reklama o pijači Fruc: »Ja. O Frucu, fulj kulj.« Ostale navedbe reklam o hrani in pijači pa v 

večini navajajo sokove in vodo ter bombone in čokolado. Če izvzamemo vodo, opazimo, da 

so otroci naštevali visokokalorična živila, ki so promovirana. Tu je pomembno izpostaviti, da 

so otroci ob omembi reklam med risankami odgovorili, da reklam ne gledajo radi. 
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7.10 Gazirane pijače 

Raziskav o pitju gaziranih pijač pri predšolski otrocih je v Sloveniji malo, zato smo želeli 

izvedeti, kakšen odnos ima naš raziskovalni vzorec do teh pijač, koliko jih uživajo ter kako jih 

ocenjujejo. 

 

Preglednica 15: Primer kodiranja - združevanje pojmov v kategorijo Gazirane pijače 

Št. Enote kodiranja Kode 

 Gazirane pijače  

 3–4-letniki  

28 - »Ne.« 

- »A-a.« 

- »Ja.« 

Uživanje gaziranih pijač 

29 - »Ne smem jo puno spiti, zato, ko potem dobim 

drisko.« 

- »Pol me pa peče.« 

- »Fejst peče, peče res, ko ma mehurčke.«  

Neugodno občutje ob uživanju 

30 - »Če je tolk spiješ vse, te želodček boli. Enkrat je 

moj Klemen spil veliko te pijače, pa ga je bolel 

trebušček.« 

- »Ker me pol trebušček boli zarad tega. Zato ker 

preveč popijem.« 

- »Te pika želodček. Lahko potem želodček zraste.« 

Negativne posledice uživanja 

 5-letniki  

29 - »Js… am… take pijače pijem, ko nimajo 

mehurčkov.«  

- »Ne.«  

- »Ne več.« 

Uživanje gaziranih pijač 

Se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje Preglednice15. 

20 - »Ko sploh ni mela okusa. Pa me žgečkajo mehurčki 

drugače.« 

- »Ja, enkrat sm jo že probu, pa me je tak spekla, da je 

nism pol več pil.« 

- »A… tak te v jezik pika. Če bi mal pomešu z vodo, 

bi manj pikal.« 

Neugodno počutje ob uživanju 

31 - »Bi trebušček bolel.« 

- »Kolcal bi se mi. Ker bi je več spil.« 

- »Ja, ko ful velik tega popijem, rignem.« 

Negativne posledice uživanja 

 

Pod to kategorijo smo uvrstili razmišljanje predšolskih otrok o gaziranih pijačah, ki 

spadajo med najbolj nepriporočljive med pijačami za otroke. Otroci ob tem razmišljajo z 

negativnim odnosom. Najpogosteje navajajo, da pijače z mehurčki pikajo. Izrazi, ki jih otroci 

uporabljajo za opis gaziranih pijač, so še: žgečkajo, speče, strese, peče, so pikaste. Vsi ti izrazi 

nakazujejo, da so mehurčki, ki so prisotni v gaziranih pijačah, zaviralni dejavnik, ki otroke 

odvrača od izbire teh pijač. Ob tem moramo navesti nekaj izjav otrok, ki nakazujejo njihove 

izkušnje z gaziranimi pijačami. 4-letni deček občutek ob pitju gazirane pijače opiše tako: 

»Fejst peče, peče res, ko ma mehurčke.« 

 

Nekateri intervjuvani otroci, ki pravijo, da jih v gaziranih pijačah motijo mehurčki, to 

doživljajo kot zaviralni dejavnik in zaradi tega o teh pijačah nimajo dobrega mnenja, zato se 

jih tudi ne poslužujejo, kot na primer pravi 5-letni deček: »Ja, enkrat sm jo že probu, pa me je 

tak spekla, da je nism pol več pil.« V tej kategoriji izstopa razmišljanje dečka, ki išče rešitev, 

kako bi lažje spil Kokakolo: »A… tak te v jezik pika. Če bi mal pomešu z vodo, bi manj pikal.« 

 

Mehurčke v gaziranih pijačah pa je 5-letna deklica opisala tudi takole: »Ko sploh ni mela 

okusa. Pa me žgečkajo mehurčki drugače.« Če interpretiramo njen odgovor, lahko 

predvidevamo, da ta deklica zaradi zaviralnega dejavnika meni, da pijača nima okusa, saj so 

mehurčki v ustih preveč intenzivni, da bi se lahko osredotočila na okus. Zaradi razmišljanja o 

mehurčkih otroci o posledicah razmišljajo na svoj način. Logično povežejo, da gredo ob 

preveliki količini popite pijače na stranišče: »Zato, ker če se preveč napiješ, bi nas tiščalo 

lulat.«, in da se jim tudi kolca. Tako otroci iz izkušenj sklepajo, da se jim ob preveliki količini 
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popite gazirane pijače tudi spahuje: »Ja, ko ful velik tega popijem, rignem.« Otroci obeh 

starostnih skupin opisujejo enake posledice. 

 

Poleg navedenih posledic se intervjuvani otroci zavedajo tudi negativnih posledic, kot na 

primer 3-letni deček: »Ker me pol trebušček boli zarad tega. Zato ker preveč popijem.« 
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7.11 Vloga okusa 

Izbiranje pijač na podlagi okusa je izrazito pri predšolskih otrocih, zato nas je zanimalo, 

kaj izberejo, ko imajo na voljo gazirane pijače in vodo. Da smo izvedeli, koliko je 

raziskovalnemu vzorcu pomemben okus, smo jih spraševali tudi, ali bi lahko pili izključno 

vodo.  

 

Preglednica 16: Primer kodiranja - združevanje pojmov v kategorijo Vloga okusa 

Št. Enote kodiranja Pojmi (kode) 

 Vloga okusa  

 3–4-letniki  

31 - »Vodo, ker mi je boljša voda.« 

- »Kokakolo. To ati pije. Ker mi je dobro.« 

- »Navadno vodo. Ker mi je všeč.« 

Izbira med vodo in kola pijačo 

32 - »Ja. Ker mam tut Cedevito.« 

- »Ne. Ker tut soka rada pijem.« 

- »Enkrat drugo, enkrat drugo.Ker imam tudi sok 

rad.« 

Izključno pitje vode 

 5-letniki  

32 - »Vedno, ko hočem Kokakolo spit, me tko isto z 

mehurčki, da je raj ne spijem, pa spijem vodo, al pa 

kak sok, če ga mamo doma.« 

- »Am včas pijem Kokakolo, včas pa vodo.« 

- »Ker je bolj zdrava. Ker ma velik vitaminov.« 

Izbira med vodo in kola pijačo 

33 - »Ne, ker sem tko navajena.«  

- »Ja, ker voda je zdrava za ljudi.«  

- »Am… ne. Ker ni tako sladka.« … 

Izključno pitje vode 

 

Kot v prejšnji kategoriji, se je tudi tokrat izkazalo, da otroke odbija sestava gaziranih pijač, 

motijo jih mehurčki, zato se v tem primeru otroci ne osredotočajo na okus, ker je občutje 

mehurčkov premočno. Kljub temu, da se je večina intervjuvanih otrok odločila, da bi raje 

spila vodo kot kola pijačo, sta dva izmed intervjuvanih otrok odgovorila, da jima je Kokakola 

dobra, kot na primer 4-letna deklica: »Ker mi je dobro. To ati pije.« Če združimo ta podatek s 
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prevladujočimi trditvami o tem, da intervjuvani otroci ne želijo piti kola pijače, lahko 

sklepamo, da sta intervjuvanca sprejela gazirane pijače. Pri izjavi deklice pa lahko opazimo 

tudi vpliv staršev. Zanjo je po našem mnenju pomembno tudi to, da oče pije Kokakolo, kar ji 

daje občutek, da je to zanjo primerna pijača.   

 

Analiziranje kode Izključno pitje vode nam je dalo pričakovane podatke. V situaciji, ki smo 

jo predstavili vsakemu posamezniku (izključno pitje vode, brez sladkih izjem), sta se samo 

dve deklici odločili, da bi lahko zdržali brez pijače z okusom in bi nekaj časa lahko pili samo 

vodo. Nekaterim otrokom je bila situacija tudi nekoliko nepredstavljiva, kar je razvidno iz 

primera 3-letnega dečka, ko smo ga vprašali, če bi lahko pil samo vodo in nič sokov ali 

sirupa: »Ja. Ker mam tut Cedevito.« Našemu vprašanju je pritrdil, da to zmore, takoj za tem 

pa je dodal, da zato, ker ima Cedevito. Nekoliko nejasnosti je vprašanje zbudilo tudi pri 4-

letnem dečku, ki si ni znal najbolje predstavljati, kako bi lahko pil samo vodo: »Enkrat drugo, 

enkrat drugo. Ker imam tudi sok rad.«  

 

V tej kategoriji se izkaže tudi dojemanje med različno starima skupinama, saj otroci 

starejše skupine bolj zavestno zatrjujejo in se zavedajo, da jim je sladek okus bolj ljub, da bi 

se mu popolnoma odrekli pri pitju.  

 

Kljub temu, da smo skozi analizo kategorij razbrali, da so otroci starejše skupine bolj 

ozaveščeni o pitju vode in o odžejanju z vodo, se v tej kategoriji izkaže, da jim je sladek okus 

prav tako pomemben in so nanj v večini navajeni. Tako je 5-letna deklica izjavila, da ne bi 

mogla piti izključno vode, saj je navajena na okus drugih pijač, ki jih pije: »Ne, ker sem tko 

navajena.«  
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7.12  Pijače in zdravje 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, katere pijače si otroci predstavljajo pod pojmoma 

»zdravo« in »manj zdravo«. Ponudili smo jim kartice, na katerih so natisnjene pijače, nato so 

jih razvrstili v dva kupčka - zdravo in manj zdravo in svojo izbiro komentirali. 

 

Preglednica 17: Primer kodiranja - združevanje pojmov v kategorijo Pijače in zdravje 

Št. Enote kodiranja Pojmi (kode) 

 Pijače in zdravje:  

 3–4-letniki   

33 - »Voda je zdrava. Ker jo lahko cel dan piješ, Lumpi 

je tut zdrav, pa Donat je zdrav.«  

- »Lumpi je zdrav, ker ma not soka. Pa ta je tudi 

zdrava, ker je sadežna. Pa Fruc je tudi pomarančen.« 

- »Ja, ker je notri Cedevita in voda.« 

Sadje, sok 

34 - »Ja poznam. Ker preveč kisle so. Tu piše limonca.« 

- »Zala ni zdrava, ker nima not nobenega sadeža.« 

- »Ni zdrava ker ma pikice, Sprite ima tudi pikice.« 

Gazirane in nezdrave pijače 

 

35 - »Ker ga lahko puno pijem. Čokoladno mleko s 

kravico imam zelo rad.« 

- »Poglej našel sem navadno vodo iz pipe. Lahko jo 

veliko pijemo.« 

Povezovanje količine užite 

pijače z zdravjem  

 

36 - »Ja. Zato, ker ga imam vsaki večer rad.« 

- »Zato, ker jih rada pijem.« 

- »Zato, ker jih ne pijem rada. Zato, ker mali otroki ne 

pijejo to.« 

Povezovanje okusa z zdravjem 

Se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje Preglednice 17. 

 5-letniki   

34 

 

- »Ker je veliko vode in veliko limonade. Ker imajo 

več limone. Nam ne bi blo slabo.«  

- »Voda zala, voda iz pipe je tudi zdrava, pa tale 

(Oli). Ker je jagodni sok, ker majo jagode vitamine.«  

- »Fruc je tudi zdrav, ker je noter vitamini tut. Zarad 

tega, ker niso z okusom, pa je to zdravo, ko jo cel dan 

pijem v flaših navadno vodo. Ker je taka, je zdrava za 

naše telo in za naše zobe.« … 

Sadje, sok 

35 - »Ker imajo več soka kot pa sadja.«  

- »Kokta. Ni zdrava, ker je preveč sladka. Ker sladkor 

ni dober za zobe.«  

- »Sladka voda. Am…, zarad tega, ker škodujejo 

zobem. Imajo zelo sladki okus in to ni dobro za zobe. 

Zarad tega, ker stroji tak nardijo sladko. Drugač ne 

vem.« … 

Gazirane in nezdrave pijače 

36 - »Če bi mi to vsak dan pili, vsako uro, bi nam postal 

slabo.«  

- »Ko jo cel dan pijem v flaših, navadno vodo« … 

Povezovanje količine užite 

pijače z zdravjem  

 

37 - »Ker so men tut boljše.«  

- »Za mene so zato zdrave, ker imajo dober okus in 

mi kdaj pa kdaj pašejo.«  

- »Te so zdrave - tale (Fruc). Ker so men tut boljše.« 

… 

Povezovanje okusa z zdravjem 

 

Otroci so med zdrave pijače uvrstili vodo. Kot razlog, da je voda zdrava, je 3-letnik 

navedel: »Voda je zdrava. Ker jo lahko cel dan piješ.« Takšno mnenje ima o vodi tudi 5-

letnik: »Zarad tega, ker ni z okusom, pa je to zdravo, ko jo cel dan pijem v flaših navadno 

vodo. Ker je taka, je zdrava za naše telo in za naše zobe.« Iz tega lahko sklepamo, da se deček 

zaveda, da voda ne vsebuje takšnih sestavin kot druge (sladke) pijače, zato ne vpliva slabo na 

zobe. Otroci obeh skupin dojemajo vodo kot zdravo pijačo, zato so jo tudi največkrat navedli. 
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Kot merilo za zdravo pijačo pa so otroci izpostavili tiste, ki imajo na embalaži natisnjeno 

sadje, tako je 3-letnik obrazložil, zakaj sta Fruc in Lumpi po njegovem mnenju zdrava:  

»Lumpi je zdrav, ker ma not soka. Pa ta je tudi zdrava, ker je sadežna. Pa Fruc je tudi 

pomarančen.« 5-letnica je prav tako izpostavila, da je v pijači sadje, dodala pa je še, da so 

posledično v njej tudi vitamini: »Ker je jagodni sok, ker majo jagode vitamine.«  

 

Če povzamemo rezultate, opazimo, da proizvajalci z oblikovanjem embalaže vplivajo na 

potrošnikovo odločitev. Kot je izraženo v analizi, so otroci povezali zdravo pijačo s sliko 

sadja na embalaži, to pa povezujejo z vitamini, ki jih sadje vsebuje.  

 

Prav tako so menili, da so manj zdrave pijače tiste, ki ne vsebujejo sadja oziroma sadje ni 

natisnjeno na embalaži. Tako je razmišljala 3-letnica: »Zala ni zdrava, ker nima not nobenega 

sadeža,« prav tako 5-letnik, »Ker imajo več soka kot pa sadja.« V tej trditvi pa lahko 

zasledimo novo mnenje, in sicer »več soka kot pa sadja«. Starejši otroci kažejo znanje o 

negativnem vplivu sladkih pijač na zdravje zob. Kot manj zdrave pijače so otroci navedli tiste, 

ki so sladke, saj škodujejo zobem: »Kokta. Ni zdrava, ker je preveč sladka. Ker sladkor ni 

dober za zobe.« Pri skupini 3–4 leta starih otrok se podatek o sladkorju ni pojavil. 

 

Intervjuvani otroci so izpostavili, da so gazirane pijače manj zdrave: »Ni zdrava, ker ma 

pikice, sprite ima tudi pikice.« 

 

Otroci povezujejo količino užite pijače z zdravjem. 5-letni deček je dejal, da prevelika 

količina popite pijače slabo vpliva na nas: »Če bi mi to vsak dan pili, vsako uro, bi nam postal 

slabo.« V obeh skupinah pa sta dva posameznika navedla, da količina pri pitju vode ni tako 

pomembna: »Poglej našel sem navadno vodo iz pipe. Lahko jo veliko pijemo.« 

 

Pomemben dejavnik, ki močno vpliva na izbiro pijače, je okus. Otroci, ki se niso znali 

opredeliti, ali je pijača zdrava ali ne, so izjavili, da je zdrava, zato ker je dobra oziroma 

obratno, kot primer 5-letne deklice, ki ni bil osamljen: »Za mene so zato zdrave, ker imajo 

dober okus in mi kdaj pa kdaj pašejo.« 3-letna deklica pa je izrazila nasprotno mnenje o 

gazirani pijači: »Zato, ker jih ne pijem rada. Zato, ker mali otroki ne pijejo to.« 
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8 RAZPRAVA 

 

Pri ugotavljanju razumevanja pojma »pijača« smo ugotivili, da otroci najraje posegajo po 

sladkih pijačah. Nagnjenje k sladkemu okusu je v organizmu že naravno, saj telo potrebuje 

ogljikove hidrate, ki dajejo energijo. Gregorčič (2010) meni, da je pri otrocih potreba po 

sladkem okusu utrjena še s strani staršev, ki želijo upravljati z njihovim vedenjem tako, da jih 

s priljubljenim živilom pomirijo, zamotijo, preženejo dolgčas in nagrajujejo zaželeno vedenje. 

Na takšen način se otroci naučijo, da lahko s sladkarijami oziroma s hrano zadovoljijo 

čustvene potrebe in uravnavajo medsebojne odnose. Kljub temu, da je večina otrok v 

raziskovalnem vzorcu naklonjena sladkim pijačam, pa se je izkazalo, da se pri vzorcu starejših 

otrok kaže zavedanje o pomenu vode. 

 

Otroci so v intervjuju opisali pojem »nagrade«. Otroci se nagrade zavedajo na različnih 

ravneh, najprej povedo, kaj nagrada zanje predstavlja, potem pa se osredotočijo na dejanje, s 

katerim si nagrado »zaslužijo«. Otroci so našteli le tako imenovane zunanje nagrade oziroma 

zunanja sredstva spodbujanja, ki po Bregar (2011) spadajo med behavioristične označbe 

nagrade in so povezane z motivacijo ter z utrjevanjem pozitivnega vedenja.  

 

Pomembno je, da se osredotočimo na vrsto nagrade, zato moramo izločiti hrano kot 

nagrado. Ta je neprimerna v vlogi nagrade, saj je sladka hrana hkrati način tešenja čustvenih 

napetosti, kar je neprimeren vzorec nagrajevanja, če pomislimo na možnost razvoja slabih 

prehranskih navad. Prav to pa Kobal Grum in Seničar (2012) opišeta kot povezanost med 

čustvi in izbiro hrane, pri čemer uživanje sladkorja pri posamezniku sproži pozitivne odzive, 

zaradi česar v prihodnje raje posega po takšnih živilih in na ta način regulira čustva ter se 

spoprijema z negativnimi čustvi. Pravita še, da zaradi sladke hrane, ki ima učinek 

nagrajevanja, večkrat posežemo po hrani, kadar nimamo nadzora nad situacijo. Uživanje 

sladke hrane v takšnih primerih pa ima katarzičen učinek, čeprav kratkoročen, lahko pa ima 

negativne posledice za zdravje.  

 

Intervju se je nanašal tudi na ugotovitve, kakšne pijače so otrokom ponujene in ali lahko v 

trgovini sami izberejo, kaj bodo pili. V tej kategoriji izpostavljamo uživanje cedevite, ki je 

prehransko dopolnilo. Z devetimi vitamini oskrbi dnevne potrebe človeka, v skladu z navodili 

pa smemo spiti le en kozarec na dan. Obstajajo mnenja, da prekomerno uživanje ne more 
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privesti do hipervitaminoze, lahko pa tako povečamo možnost nastanka ledvičnih kamnov. 

Izpostaviti moramo dejstvo, da govorimo o uživanju Cedevite pri otrocih, količine sestavin v 

Cedevita pijačah in instant pripravkih pa so odmerjene za odraslo osebo s povprečno telesno 

maso, kakor navajata tudi Blaznik in Hlastan Ribič (2012).  

 

Po podatkih kodiranja imajo otroci v trgovini možnost odločanja o izbiri pijače. To potrjuje 

tudi Podbevšek (2005), ki navaja, da se vpliv otrok na odločitev o nakupu v družini kaže na 

dva načina: otroci o nakupu avtonomno odločajo ali pa vplivajo na odločitve drugih članov 

družine oziroma želijo vplivati na nakup, kadar so v trgovini s kom od staršev.  

 

Otroci v vrtcu pijejo pri vsakem obroku. Izkazalo se je, da obstaja možnost vpliva letnega 

časa, saj so največkrat omenili, da pijejo čaj. Pitne navade otrok se utrjujejo prav tako v vrtcu, 

in sicer z vrsto ponujene pijače, pri čemer se je izkazalo, da poleg čaja starejši otroci večkrat 

med obroki pijejo tudi sirup, zmešan z vodo. Gabrijelčič Blenkuš idr. (2005) svetujejo, da se v 

vzgojno izobraževalnih ustanovah izogibajo dodanemu sladkorju in ponujajo nesladkan čaj in 

pitno vodo. S pravilnim pristopom lahko odločilno vplivamo, da otrokom privzgojimo zdrave 

prehranjevalne navade. Ne samo v vrtcu, tudi ob drugih družabnih dogodkih imajo otroci na 

voljo pijače z dodanim sladkorjem, kar so prikazali tudi rezultati, ko smo otroke spraševali, 

kaj pijejo na zabavah ob rojstnih dneh. Prav vsi so omenjali pijače z dodanim sladkorjem. To 

dokazuje, da so sladke pijače razširjene v naše kulturno dogajanje.  

 

Ugotavljali smo, kdaj lahko in kdaj želijo otroci piti doma in v vrtcu. Izkazalo se je, da v 

vrtcu mlajši otroci pijejo pri obrokih, starejši otroci pa pijejo pri obrokih in po želji tudi med 

obroki. Opisan vzorec se pojavlja tudi v domačem okolju. Bedenik (2006) navaja, da je 

primarna naloga staršev, da otroka naučijo pravilnega hranjenja in vedenja pri hranjenju, saj 

otroci posnemajo in razvijejo prehranske preference podobne staršem in jih nemalokrat 

prakticirajo, ko odrastejo.  

 

Poleg tega, da Bedenik (2006) navaja pomembnost družine v razvoju prehranskih navad, 

pa ne smemo izpustiti pomembnega dejavnika, kot je vrtec, kjer otrok preživi veliko svojega 

časa. V vrtcu je deležen usvajanja prehranskih vzorcev, sem pa spada tudi uživanje pijače. Iz 

naše raziskave je razvidno, da otroci tudi v vrtcu utrjujejo kulturo pitja pri obroku. 
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Pri obeh starostnih skupinah se kaže želja po samostojnosti in osamosvajanju glede 

uživanja pijač. Želja po samostojnosti je v skupini starejših otrok bolj izstopala. Reluznik 

Bozovičar in Krajnc (2010) navajata, da bolj kot se otroku razvija zavest, tem bolj občuti, da 

je telesno nespreten, negotov in nesamostojen. Peternelj (2012) navaja, da je obdobje 

osamosvajanja priložnost, da se otrok sam sebi dokaže, da ni popolnoma odvisen od 

pomembne druge osebe in lahko prispeva k samooskrbi.  

 

Ugotovili smo, da otroci najraje pijejo sladke pijače. Mlajši otroci menijo, da se lahko 

odžejajo s sladkimi pijačami, izkazalo pa se je, da se starejši otroci bolj zavedajo, da se lahko 

najbolj odžejajo tudi z vodo. Različno mišljenje obravnavanih skupin lahko opišemo z 

miselno organizacijo, za katero navaja Možina (2011), da je otrokova težnja, da uskladi 

obstoječe miselne sheme v skladen sistem. Otroci svoja spoznanja ves čas reorganizirajo v 

nove in bolj kompleksne miselne strukture. Kot je zapisano, kompleksnost struktur narašča z 

razvojem. To v našem kontekstu pomeni, da otroci izkušnje z vodo povežejo z odžejanjem in 

vedno znova ugotovijo, da se odžejajo tudi z vodo, kar postane utrjena in ponotranjena 

miselna struktura. Možno je, da se na tej stopnji razvije v miselno strukturo, ki postane temelj 

razmišljanju o dobrih učinkih vode na telo in posledično o zdravem načinu življenja. 

 

Ocenjujemo, da so starejši otroci bolj realni pri ocenjevanju, koliko lahko na enkrat spijejo 

(do dva kozarčka) in kolikokrat na dan pijejo. Slednje ponazorijo z besedo velikokrat oziroma 

ko kaj počnejo. Mori (2009) navaja, da bi moral dve leti star otrok spiti 1,5 litra vode na dan, 

prvošolec pa 2 litra vode. Opozarja še na možnost pojenjanja občutka žeje v primeru, ko 

posameznik ne pije dovolj pogosto. Pomembno je, da tudi sami otroka vprašamo, če bi želel 

piti, saj z dovolj pogostim pitjem izostri občutek za žejo.  

 

Otroci povezujejo pitje tudi s spanjem, kar smo že v analizi povezali z navadami iz 

predhodnega razvojnega obdobja. Mori (2009) navaja, da otroci med spanjem z dihanjem 

izgubijo veliko tekočine, prav tako pa to izgubijo tudi skozi kožo, zato je pomembno, da se po 

spancu rehidrirajo.  

Ocenjujemo, da na pitne navade našega raziskovalnega vzorca ne vplivajo vrstniki, 

zavedajo pa se navad bližnjih družinskih članov. Prav tako se je izkazalo, da se je redko komu 

vtisnil v spomin televizijski oglas, ki oglašuje pijače. Šijanec (2007) navaja, da mlajši otroci 

za razliko od starejših ne ločijo oglasov od programa, če že, jih ločijo na podlagi zaznavnih 
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karakteristik in ne na podlagi pomena ter ne razumejo njihovega namena. Hkrati pa se 

oglaševalci zavedajo, da otroci še nimajo razvite sposobnosti, da bi razmišljali kritično in 

racionalno kot odrasli, da so neizkušeni, lahkoverni in zato lahko podlegajo manipulativnim 

simbolnim sporočilom, kot je oglas. Naši rezultati sprva ne sovpadajo z navedenimi trditvami, 

toda pri tem moramo izpostaviti, da so bili otroci postavljeni v nekonkretno situacijo, saj smo 

jim dali nalogo, da se spomnijo kakšnega oglasa. Situacija oziroma trditev bi bila po našem 

mnenju potrjena v primeru, da bi otroka postavili v trgovino, kjer bi se odločal o konkretnem 

izdelku, ob tej priložnosti pa bi se spomnil na določen oglas, kar bi prispevalo k njegovi želji 

o nakupu. 

 

Otroci gaziranih pijače ne pijejo radi, zaradi mehurčkov. Po našem mnenju intenzivnost 

mehurčkov v ustih deluje kot zaviralni dejavnik, zato se otroci ne osredotočajo na sladek okus 

in raje posežejo po drugih pijačah. Kljub temu so rezultati podali nekaj primerov, ki 

dokazujejo, da so se otroci sposobni prilagoditi omenjenemu neugodnemu učinku in jim 

omenjene pijače postanejo všeč.  

 

Gazirane pijače, poleg neželenih učinkov kemičnih sestavin, z vsebnostjo ogljikovega 

dioksida povzročajo nastanek zračnega mehurja v želodcu, kar povzroča napenjanje, 

spahovanje in kolcanje. Vsebnost kofeina v gaziranih pijačah lahko povzroči tudi spremembe 

razpoloženja pri otrocih, poleg tega pa lahko ob daljšem uživanju osiromaši telo nekaterih 

vitaminov, cinka, kalcija, kalija in železa, ki so temeljnega pomena za optimalno kognitivno 

delovanje (Mlakar, 2010). 

 

Ocenjujemo, da se otroci zavedajo, da so nekatere pijače bolj oziroma manj zdrave. 

Ugotavljamo, da starejši otroci bolje utemeljijo, zakaj so nekatere pijače manj zdrave.  

Oznake na pijačah, ki prikazujejo sadje, otroci povežejo s pozitivnim učinkom na zdravje. 

Otroci povezujejo pijačo z zdravjem tudi s količino pijače, ki jo lahko popijejo, ter z okusom, 

tako pravijo, da so pijače, ki so okusne in je lahko veliko popijejo, hkrati tudi zdrave in 

obratno. Njihovo mišljenje bi lahko tukaj uvrstili v predoperacionalno stopnjo po Piagetu, o 

kateri Šijanec (2007) navaja, da otroci od 2. do 7. leta še niso zmožni logičnega mišljenja. 
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9 ZAKLJUČEK 

 

Pridobljeni rezultati in interpretacija intervjujev ne veljata za celotno populacijo od 3 do5 

let starih otrok, pač pa le za intervjuvano skupino. Podatki nam predstavljajo razmišljanja 

otrok o pijačah. V nadaljevanju so predstavljene hipoteze s komentarji. 

 

Hipoteza 1:Otroci najraje pijejo pijače z dodanim sladkorjem. 

 

Na podlagi izvedene raziskave ugotavljamo, da otroci najraje pijejo pijače z dodanim 

sladkorjem, pri čemer se je izkazalo, da to še nekoliko bolj velja za intervjuvano skupino 

otrok starih od 3. do 4. leta. V raziskavi se je izkazalo, da imajo 5-letni otroci nekoliko večjo 

željo in potrebo po navadni vodi, kot pa otroci v mlajši skupini. To hipotezo po interpretiranih 

podatkih potrjujemo. 

 

Hipoteza 2: Otroci pijejo negazirane pijače z dodanim sladkorjem pogosteje kot sladke 

gazirane pijače, pri čemer se ne zavedajo negativnih vplivov teh pijač na zdravje. 

 

To hipotezo potrjujemo, saj po analizi intervjujev ugotavljamo, da celoten vzorec 16 otrok, 

razen ene izjeme, raje izbere negazirano pijačo. Zaviralni dejavnik pri gaziranih pijačah 

predstavljajo mehurčki, ki jih otroci opisujejo kot žgečkanje, pečenje in pikanje. Otroci kot 

negativni dejavnik uživanja sladkih pijač najpogosteje navajajo zobno gnilobo. 

 

Hipoteza 3: Otroci so nagrajeni s hrano, kadar ustrežejo zahtevam ali pričakovanjem 

odraslih. 

 

Hipotezo lahko potrdimo le delno, saj se odgovori otrok med skupinama razlikujejo v 

dojemanju nagrade. Pri mlajši skupini so otroci za poslušnost in upoštevanje nagrajeni in se 

najbolj veselijo sladke nagrade, medtem ko so 5-letniki bolj veseli igrače, poleg vsega pa 

zanje užitna nagrada ni izključno le nekaj sladkega. 
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Hipoteza 4: Predšolski otroci poznajo različne vrste pijač. 

 

To hipotezo potrjujemo z dejstvom, da je skoraj vsak otrok omenil tudi eno alkoholno 

pijačo, pri čemer je vsak izpostavil, da to pijejo starši. Zavedajo se tudi pomena vode, ki jo 

označujejo kot zdravo pijačo ter jo najbolj pogosto povezujejo s pijačo, ki najbolj odžeja. 

 

Hipoteza 5: S starostjo se odnos do uživanja pijač spreminja. 

 

Hipotezo potrjujemo, saj se je izkazalo, da otroci v skupini starejših otrok bolj 

prepoznavajo vodo kot pomembno tekočino. Otroci starejše skupine tudi večkrat omenijo 

sadne pijače in izpostavijo vsebnost vitaminov. Odnos otrok do uživanja pijač se v starejši 

skupini izkaže kot bolj kompleksen, saj imajo starejši otroci že več izkušenj in informacij o 

pijačah. 

 

Z raziskovanjem v sklopu diplomske naloge se je izkazalo, da je problem pijta pijač pri 

predšolskih otrocih obvladljiv glede na razvojne lastnosti, ki jih imajo ti v predšolskem 

obdobju. Otroci zaupajo odraslim, zato je tudi od odraslih odvisno, koliko in na kakšen način 

bomo pripomogli k zdravemu življenju otrok in jim omogočili vpogled v to, kaj je za zdravje 

pomembno vedeti ter se zavestno odločiti, kaj bomo uživali ter v kakšnih količinah. 

Pomembno je, da otroke naučimo konstruktivnega razmišljanja o skrbi za lastno zdravje. 

 

Sladke pijače ogrožajo zdravje otrok. Glede na čas, ki ga otroci preživijo v vrtcu, in ponudbo 

prehrane, ima vrtec pomembno vlogo pri oblikovanju prehranskih navad otrok. Upoštevanje 

priporočil glede uživanja pijač in vode v vrtcu bi moralo biti bolj dosledno. Pri sladkih 

gaziranih pijačah se je treba zavedati neugodnega učinka na zdravje otrok, ki ga le-te 

predstavljajo. Otroci s starostjo pridobijo informacije o neugodnih učinkih na zdravje, ki ga 

povzročajo sladkor in sladkane pijače. Najpogosteje se omenja zdravje zob, treba pa bi bilo 

otroke informirati tudi o drugih učinkih, na primer o debelosti. Na porabo pijač pri otrocih 

vplivajo tudi starši in stari starši, kar pomeni, da je treba ustrezno informirati tudi njih, da 

hrana in pijača ne bodo nagrada ter da bodo spodbujali pitje vode pri otrocih.  
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11 PRILOGE: 

11.1 Prošnja za pridobitev soglasja staršev, potrebna za izvedbo intervjujev 

Spoštovani, 

sem Mojca Kolman, absolventka predšolske vzgoje na ljubljanski Pedagoški fakulteti, hkrati 

pa sem zaposlena v tem vrtcu kot pomočnica vzgojiteljice. Trenutno se poleg dela ukvarjam 

še s pisanjem diplomske naloge, pri čemer bi potrebovala pomoč Vaših otrok. Da pa bi bilo to 

mogoče, moram najprej pridobiti Vaše soglasje.  

V diplomski nalogi se ukvarjam z navadami pitja pijač pri predšolskih otrocih. Moje 

raziskovanje bo temeljilo na intervjujih, ki bi jih opravila med varstvom v vrtcu. Intervju 

nameravam tudi posneti z mobilnim telefonom. Naj tukaj izpostavim, da bo Vaš otrok ostal 

popolnoma anonimen in da bom glasovni posnetek uporabila izključno le jaz, ko bom 

kvalitativno analizirala odgovore. 

Vašega otroka nameravam intervjuvati s pol-strukturiranim intervjujem, kar pomeni, da imam 

vnaprej pripravljene kategorije vprašanj, ki sta jih potrdila moja mentorica profesorica doc. dr. 

Verena Koch in somentor dr. Stojan Kostanjevec. 

Da se lahko lotim intervjujev, Vas prosim, da s podpisom potrdite soglasje za intervju z 

Vašim otrokom. 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

                                                      Mojca Kolman 

 

 

Prosim Vas, da vrnete podpisano soglasje za intervju z Vašim otrokom najkasneje do srede, 

25. 4. 2012. 

 

Podpisani  _______________________________ soglašam za intervju za potrebe diplomske 

naloge z otrokom _______________________________ . 

 

                                                                 Podpis staršev/skrbnikov: 

                                                                          ___________________________ 
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11.2 Preglednica kodiranih intervjujev (Otroci stari 3—4 leta) 

Št. Enote kodiranja Pojmi 

 Razumevanje pojma »pijača«  

1 - »Pijemo soka.« 

- »Za pit je pijača.« 

- »Soka pijem.« 

Pitje 

2 - »Sok. Malinovga.« 

-»Cedevito, čaj, še ledeni čaj.« 

- »Kokta.« 

- »Ledeni čaj.« 

- »vodo, čaj in kakav.« 

- »Em.. pivo. To pije dedi.« 

- »Jagodo. Vodo z okusom.« 

Vrsta pijače 

 Asociacije ob besedi »nagrada«  

3 - »Takrat, ko kej naredim.« 

- »Ko sem pomagala kamne iz zemlje pobirat tam, ko 

bo trava rastla, sem dobila nagrado iz trgovine.« 

Opravljena naloga 

4 - »Kakšno igračo.« 

- »Igrače.«  

- »Avteka.« 

Igrače 

5 - »Ko tekmujem. Medaljo.« Šport/medalja 

6 - »Ko si priden.« 

- »Moreš vse pojest, pol pa recimo, da dedek prinese 

eno igračo iz trgovine.« 

- »Če vse pojemo, dobimo nagrado.« 

- »Ko si priden.« 

- »AM… da ko mi neki ati napiše, da štampiljko pa 

mi da nagrado. Ko sem se lepo doma igral.« 

- »Da nič ne nagajam.« 

- »Enkrat, ko sem priden.« 

Nagrajevanje lepega vedenja 
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7 - »Sladoled.« 

- »Ja, keks.« 

- »Najbolj vesela sem, če dobim čokolado.«       

- »Bombončke, Palačinke, jajčka.« 

- »Am…čokoladica.« 

- »Tiste, ko so sam sladkarije. Tisto mi je všeč.« 

- »Zato, ker so dobre in jih imam vsak večer rad.« 

- »Najbolj vesela sem, če dobim čokolado za 

nagrado.« 

- »Bombončke.« 

Hrana 

 Vrste ponujenih pijač  

8 - »Ja. Malinov sok.« 

- »Ja. Soka.« 

- »Ja. Jabolčnega.« 

- »Ja. Vodo z okusom.« 

- »Ja. Vse, čaj in sok.« 

- »Ja. Sok.« 

Uživanje pijače med kosilom 

9 - »Tako pijačo imam am… breskov sok.« 

- »Kokto. Lumpija.« 

- »Pingota. Borovničevi sok. Jabolčnega.« 

- »Še enga pomarančnega. Čokoladno mleko.«  

- »Vodo, čaj, sok. Rumenega sokeca lahko.« 

- »Lumpi pomarančni sok.« 

- »Cedevito. Kokto.« 

- »Čaj še imamo doma. Ledeni čaj.« 

Raznolikost pijač doma 

10 - »Ja. Am… breskovega soka.« 

- »Ja. Mami pa ati izbereta. To, kar sem si js izbral.« 

- »Aha. Borovničevi sok. Zato, ker sem ga enkrat 

poskusla.« 

- »Ja. Em… čokoladno mleko.« 

- »Ja. Rumenega sokeca lahko.« 

- »Ja. To. Lumpi pomarančni sok.« 

Upoštevanje otrokove želje v 

trgovini 
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- »Lahko. Tako da lahko na dudo piješ.« 

- »Sama izberem. Ledeni čaj.« 

 Kraj ponudbe  

11 - »V vrtcu pijem Čaj.« 

- »Čaj in kakav.« 

- »Čaj. Benko.« 

- »Čaj. Pijem še em… em… kompot, ja to se pije.« 

- »Čaj. Kakav in sok.« 

- »Čaj.«  

- »Čaj pa benko.« 

- »Čaj.« 

Vrste ponujenih pijač v vrtcu 

12 - »Jabolčni sok.« 

- »Am… rumene.« 

- »Pijem pa sok. Sok pa čaj. Mrzli čaj.« 

- »Tudi sok.« 

- »Ko sem šel k babici na rojstni dan, sem pil vodo z 

okusom.« 

- »Takrat pa pijem borovničev sok.« 

- »Soka. Jagodni.« 

- »Ledeni čaj.« 

Vrste ponujenih pijač na 

rojstnem dnevu 

 Čas  

13 - »Ko vse pojem hočem pit, pol pa mi babi da pit.« 

- »Ja, po kosilu. Pijem pa takega soka, oranžnega. 

Pomarančnega.« 

Pitje po obroku 

14 - »Ko je malica.« 

- »Ko gremo jest.« 

- »Ko je še kosilo.« 

- »Ko je kosilo, pa ko je malica.« 

- »Ko sem zraven jedla.«  

- »Ko jemo.« 

- »Ko je malica.« 

- »Pr kosilu, pa ko je malica.« 

Pitje med obrokom 
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 Postrežba in dostopnost pijače  

15 - »Ja, nekdo mi ga nalije.« 

- »Js sam. Babi mi da flašo, pol si pa js sam 

natočim.«  

- »Lahko si sama natočim.« 

- »Cedevito. Babi mi jo naredi.« 

- »Čaj mami skuha, sok pa je tam, ko je tak, čist tanki 

predal. Ati mi natoči, al pa mami, ko sem žejna jim 

rečem.« 

- »Moja mami mi natoči.« 

Starši in stari starši  

16 - »Ja, v shrambi.« 

- »V hladilniku.« 

- »V kuhinji na mizi.« 

- »Damo jo v hladilnik.« 

- »Tam, ko so kozarci pa krožniki, tam jo spravimo.« 

- »Tam na polici.« 

- »Eno imamo v hladilniku.« 

Pijača v shrambi in hladilniku 

 Vrsta želenih pijač in vpliv staršev  

17 - »Malinov sok.« 

- »Sok.« 

- »U flaši mam sok.« 

- »Cedevito.« 

- »Sok.« 

- »Kokto.« 

Sladke pijače 

18 - »Vodo.« 

- »Navadno vodo.« 

Voda kot izbira ob žeji 

19 - »Pingo.« 

- »(Slike) Yippie (sladek sok). Ker mi je najbolj 

všeč.« 

- »Cedevito.« 

- »Tole, čokoladno mleko.« 

- »Čokoladno mleko.« 

Trenutna želja po PDS 
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- »Fruc.« 

- »Čokoladno mleko. Ker mi je tut najboljše.« 

- »Tole- Fruc.« 

20 - »Zato, ker ga ne smem preveč pit, ker mami in ati 

ne dovolita to.« 

- »Ja, lahko pijem. Ati mi dovoli.« 

Nadzor staršev  

 Količina popite pijače in odnos do vode  

21 - »Pet kozarčkov.« 

- »Veliko.« 

- »Manj kot en kozarček.« 

- »Dvakrat.« 

- »Enega.« 

- »Dva kozarčka pa še eden kozarček.« 

- »Enga.« 

- »Celega.« 

Enkratna količina 

22 - »Štiri« 

- »Ko sem žejen, mi babi da soka, ko grem spat, se 

malo umirim, pol mi pa babi da soka.« 

- »Pet.« 

- »Ponoči.« 

- »Doma pijem iz šalice, grem velikokrat pit.« 

- »Velikokrat.« 

-  »Dva krat. Pa ponoč grem pit.« 

- »Pijem, ko sem žejna.« 

Dnevna količina užitja 

23 - »Ja, ko sem žejen.« 

- »Ja, ker je dobra.« 

- »Ja. Ko je še tako vroče. Ko je zelo vroče lahko 

pijem vodo.« 

- »Ja. Ko sem žejna.« 

- »Ja. Takšno vodo, z okusom.« 

Odnos do vode 

24 - »Ko se zbudimo, ko gremo spat doma.« 

- »Ja. Ko je noč jo lahko pijem, ko se zbudim.« 

Ponoči 
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- »Aha. Am... ponoči.« 

- »Ja. Ko grem spat.« 

 Pijače in socialno okolje  

25 - »Kakav.« 

- »Am… sok. Limonadnega.« 

- »Tut sok.« 

- »Ne vem.« 

- »Am… tut sok.« 

- »Čaj.« 

- »Navadno vodo.« 

- »Z okusom vodo.« 

Pijače in prijatelji 

26 - »Moj bratec pije malinov sok in kakav tudi.« 

- »Samo vodo.« 

- »On sam kakav pije.« 

- »Samo vodo, vse ima rada.« 

- »Sok.« 

- »Vodo.« 

- »Am… vodo z okusom. Ja, ker ma jo rad.« 

- »Ja vodo z okusom in mami in ati. Doma.« 

Družina in pijače 

27 - »Ja, o sladkih bombončkih.« 

- »Lizike.« 

- »Tisto z mucami.« 

- »Ja, moji kužeki, ko jih lahko kupiš v trgovini. Ja o 

bombončkih. Onih mehkih medvedkih.« 

- »Ja. O frucu, fulj kulj.« 

- »Kokte, sok pa voda.« 

Dovzetnost za oglase 

 

 Gazirane pijače  

28 - »Ne.« 

- »Ja.« 

- »Ja.« 

- »A-a,« 

- »Ne.« 

Uživanje gaziranih pijač 
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- »Ne.« 

- »Ne.« 

- »Ja.« 

29 - »Zato, ker sem že enkrat pila.« 

- »Ne smem jo puno spiti, zato, ko potem dobim 

drisko.« 

- »A-a, pečejo.« 

- »Pol me pa peče.« 

- »Pika.« 

- »Fejst peče, peče res, ko ma mehurčke.«  

- »Ker ma not pikice. Mene pika doma.« 

- »Zato, ker je nimam rada.« 

Neugodno občutje ob uživanju 

30 - »Zato, ker se preveč napiješ. Bi nas tiščalo lulat. 

Zeblo bi te. Ker je mrzel.« 

- »Če je tolk spiješ vse, te želodček boli. Enkrat je 

moj Klemen spil veliko te pijače, pa ga je bolel 

trebušček.« 

- »Ker me pol trebušček boli zarad tega. Zato, ker 

preveč popijem.« 

- »Pikal bi me.« 

- »Bi lulu fejst.« 

- »Te pika želodček. Lahko potem želodček zraste.« 

Negativne posledice ob 

uživanju 

 Vloga okusa  

31 - »Vodo, ker mi je boljša voda.« 

- »Vodo, ker imam rad vodo.« 

- »Kokakolo. To ati pije. Ker mi je dobro.« 

- »Vodo. Ker rada pijem vodo.« 

- »To mi tut ni boljš.« 

- »Navadno vodo. Ker mi je všeč.« 

- »Vodo.« 

- »Vodo. Zato, ko jo najrajši pijem.« 

- »Vodo z okusom. Ker mi je dobra.« 

Izbira med vodo in kola pijačo 
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- »Ne, zato ker pol pa nimaš rad vode, pa potem 

moraš sam sok pit.« 

32 - »Lahko bi sam vodo.« 

- »Ja. Ker mam tut Cedevito.« 

- »Ne. Ker bi rada tudi sok pila.« 

- »Ne. Ker tut soka rada pijem.« 

- »Enkrat drugo, enkrat drugo. Ker imam tudi sok 

rad.« 

- »Ne, js bi tako Kokakolo pil, ko nima nič pikic not.« 

- »Vodo pa sokca.« 

- »Lahko, ampak mi mami kupi še am…  soka.« 

Izključno pitje vode 

 Pijače in zdravje  

33 - »Tole je zdravo. Čokoladno mleko.« 

- »Voda je zdrava. Ker jo lahko cel dan piješ, Lumpi 

je tut zdrav, pa Donat je zdrav.«  

- »Voda. Ko je zelo vroče lahko pijem vodo.« 

- »Lumpi, je zdrav, ker ma not soka. Pa ta je tudi 

zdrava, ker je sadežna. Pa Fruc je tudi pomarančen.« 

- »Ja, ker je notri Cedevita in voda.« 

- »Voda je zdrava. Jagodni sok tudi, pa navadna voda 

in ledeni čaj. Zato, ko nič nimajo mehurčkov, ko niso 

Kokakola in nimajo noter nič.« 

- »Ta pa je, ker ma slamico. To je pa voda, je zdrava. 

Imajo pikice in nimajo pikic.« 

Sadje, sok 

34 - »Ja poznam. Ker preveč kisle so. Tu piše limonca.« 

- »Ja. Tista ko je pikasta.« 

- »Zala ni zdrava, ker nima not nobenega sadeža.« 

- »Zato, ko ma not mehurčke.« 

- »Am… tale. Zato, ko ma mehurčke.« 

- »Ni zdrava, ker ma pikice, Sprite ima tudi pikice.« 

- »Ja, če so pa mehurčki narisani. To so pa eni tut 

mehurčki, ki jih bom zdej sem dala.« 

Gazirane in nezdrave pijače 
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- »Pivo.« 

- »Ja. Pivo! Alkohol ne pijem.« 

- »Pivo in Kokakola« 

- »Ker je postana.  Mehurčki.« 

- »Tista, ko je pikasta.« 

- »Ne bi se dobro počutili.« 

35 - »Ker ga lahko puno pijem. Čokoladno mleko s 

kravico imam zelo rad.« 

- »Poglej našel sem navadno vodo iz pipe. Lahko jo 

veliko pijemo.« 

Povezovanje količine užite 

pijače z zdravjem  

 

36 - »Ja. Zato, ker ga imam vsaki večer rad.« 

- »Ker mi je boljša.« 

- »Zato, ker jih rada pijem.« 

- »Zato, ker jih nimam rad« 

- »Zato, ker jih ne pijem rada. Zato, ker mali otroki ne 

pijejo to.« 

Povezovanje okusa z zdravjem 
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11.3 Preglednica kodiranih intervjujev (Otroci stari 5 let) 

Št. Enote kodiranja Pojmi (kode) 

 Razumevanje pojma »pijača«  

1 - »To pijemo.« 

- »To spijem.« 

- »Za pit.« 

- »Pijem pijačo.« 

- »To je za pit.« 

Pitje 

2 - »Voda.« 

- »Sok, voda, Kokta.« 

- »Pir. Sok, pa vodo. Cedevito. A… mleko.« 

- »Vodo, Kokakolo, sok.« 

- »Sola, pa voda, sok.« 

- »Čaj, pa vodo, sladko vodo.« 

- »Zalo, Kokakolo, ledeni čaj, pa nč druga.« 

Vrsta pijače 

 Asociacije ob besedi »nagrada«  

3 - »Ja… če kdaj kej pomagam al pa kej delam.« 

- »Ko kej nardim. Če kej pomagam mamici, pa če kej 

pojem (prepeva), takrat js dobim nagrado.« 

- »Nagrada je, če kej delaš, pa dobiš. Pometaš al pa 

kej takega.« 

Opravljena naloga 

4 - »Igračo.« 

- »Igračko, kužeka, muceka.« 

Igrača 

5 - »Ko tečeš kros, pa dobiš medaljo al pa pokal. Da 

hitr tečeš, da potem dobiš pokal al pa nagrado.« 

- »Če kej zmagaš, dobiš. Če tečeš kros, al pa igraš 

nogomet, če zmagaš.« 

- »Medalja. Ko si prvi.« 

 - »Medalje.« 

Šport/medalja 

6 - »Js ko sem pridna, pa mi mami al pa ati al pa babi 

kupi.« 

Nagrajevanje lepega vedenja 
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- »Da si priden. Takrat, ko mi hudobček ne nagaja.« 

7  - »Ko sm pridna, mi oči zmeram da kakšnga 

dinarčka. Sladoled, igračo, kakšnga dojenčka.« 

- »Denar« 

- »Najbolj se razveselim kakega centka. Po navadi mi 

mami da kak centek.« 

Denarna nagrada 

8 - »Sladoled.« 

- »Ja, to sem pa že slišu neki. Ja neka taka sladka 

nagrada. Ko, ko, ko praznuje tist, ko zmaga, pol pa 

dobi še sladko nagrado. Ko je pokal kr zavit v neko 

čokolado, pol si ga pa razdelijo. Ja, to sem že po 

televiziji vidu.« 

- »Ja, čokolada na primer.« 

- »Sendvič, pašteta. Ja, to je nagrada.« 

- »Da dobiš sladoled.« 

- »Svaljke kdaj nardi, al pa po svoji želji.« 

- »Am… ko ati prnese zakladnico bombonov. Je ena 

taka vlka škatla, pa okol piše, tam ko je fejst trdo, tisti 

deli so različni, js bi pa raje tiste bele.« 

Hrana 

 Vrste ponujenih pijač  

9 - »Ja. Kdaj vodo, kdaj sok.« 

- »Včasih. Zalo.« 

- »Ja. Čaj včasih al pa vodo al pa sok.« 

- »Zmer pri kosilu kej pijem zram. Sok, to, ko sm 

zdej povedu. Vodo, navadno.« 

- »Ja. Vodo.« 

- »Ja. Čaj. Čaj z medom. Doma.« 

- »Ja. Kdaj pa kdaj ledeni čaj, kdaj pa kdaj pa bezgov 

sok z zmešano vodo navadno. Kupimo ga.« 

Uživanje pijače med kosilom 

10 - »Cedevito.« 

- »Sam Zalo.« 

- »Sok pomarančen.« 

Raznolikost pijač doma 
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- »Bezgov sok, mleko, sok, vodo, ammm. …čaj.« 

- »Sok. Jabolčnega.« 

- »Vodo, Solo, ledeni čaj, Fruc.« 

- »Sladko vodo pa soke. Ja soke mamo različne - 

jagoda, jabolka.« 

- »Vodo, ko nam zmanjka soka.« 

11 - »Ja. Kak sok al pa kej takega. Jabolčni.« 

- »Ja. Zalo.« 

- »Aha. Čokoladno mleko, Fruc, navadno vodo.« 

- »Vsi lahko izberemo. Js bi izbral tut čokoladno 

mleko. Zato, ko je iz čokolade noter. Oli tut rad 

pijem, ker ma dudiko. Pa Fanto. Zato, ker je sladki. 

Pa mamo tut enga doma.« 

- »Ja. Vodo.« 

- »Ja. Kdaj vodo hruško.« 

- »Ja, grem po kinder. Izberem, ko mam velik denarja 

eno pijačo, tisto jagodo. Tole deda kupi Aple drink.« 

- »Ja. Zalo.« 

Upoštevanje otrokove želje v 

trgovini 

 Kraj ponudbe  

12 - »Vodo, pa sok kdaj.« 

- »Čaj.« 

- »Pijem čaj al pa kompota pa tut vodo.« 

- »Ja čaj, ko nam ga dajo. Sok pa tko.« 

- »Čaj.« 

- »Čaj, včasih pa tut sok.« 

- »Čaj pa sok, ko mamo tiste kozarčke. Pa čaj pr 

zajtrku, pa čaj pr kosilu, pa vodo.« 

- »Čaj pa vodo iz pipe.« 

Vrste ponujenih pijač v vrtcu 

13 - »Kak sok. Kakršen je tam.« 

- »Jabolčni sok.« 

- »Enkrat sem že pila otroški šampanjec.« 

- »Take jabučne, pa v onih kartonastih. Če je gor 

Vrste ponujenih pijač na 

rojstnem dnevu 
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narisana jabuka, je jabučni. Lahko je tut jagoda.« 

- »Sok. Jabolčnega.« 

- »Otroški šampanjec, pa pomarančni sok sem pila na 

rojstnem dnevu.« 

- »Soka, bezgvoga al pa Zalo.« 

 Čas  

14 - »Ne, ko pojem, gremo pit. Vodo.« Pitje po obroku 

15 - »Takrat, ko sem žejen.« 

- »Pri kosilu pa pri malci.« 

- »Ko tršice dovolijo.« 

- »Ko mamo kosilo, malico. Ko smo žejni.« 

- »Pri zajtrku pa pri kosilu.« 

- »Ko gremo na kosilo, pa ko se zbudimo od 

ležalnikov.« 

- »Piješ vmes. Tut pride sok vmes, pa vodo pijemo pr 

umivalniku.« 

- »Takrat, ko tršice dajo.« 

Pitje med obrokom 

 Postrežba in dostopnost pijače  

16 - »Kdaj sam, kdaj pa mami.« 

- »Sama, včasih pa ne.« 

- Včasih si lahko sam, če je pol, če je pa polno, si pa 

ne morem.« 

Delna samostojnost pri 

postrežbi pijače 

17 - »Mi mamo to spravlen v hladilniku al pa v 

shrambi.«  

- »Mleko imamo v hladilniki, druga pa uzuni.« 

- »V kuhinji.« 

- »V shrambi.« 

-»V hladilniku.« 

- »V hladilniku.« 

- »V tisti vlki omari.« 

- »V hladilniku.« 

Pijača v shrambi in hladilniku  

 Vrsta želenih pijač in vpliv staršev  
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18 - »Tudi Zalo.« 

- »Sok. Jagodnega.« 

Sladke pijače 

19 - »Vodo.« 

- »Vodo.«  

- »Vodo.« 

- »Vodo.« 

- »Vodo.«  

- »Vodo. Ker me odžeja voda.« 

Voda kot izbira ob žeji 

20 - »Nestea« 

- »Cedevito.« 

- »Kozarec vode.« 

- »Sok. Jabolčnega.« 

- »Sok. Jabolčnega.« 

- »To (pijača Cars). Ko smo mel dve risanki.« 

- »Tole (Cedevita).« 

Trenutna želja po PDS 

21 - »Ne. Zato, ker je preveč sladki, pa mi ga mami pol 

ne kupi. No kdaj pa kdaj mi ga tut kup, kdaj pa kdaj 

pa tut ne.« 

- »Ne, preveč sladka je pa kisla. Enkrat sm dal tak 

velik not, da je narastl, pol je pa vse ven tekl. Zato, ko 

daš preveč not je kisla, če daš premal, je pa sladka.« 

Nadzor staršev  

 Količina popite pijače in odnos do vode  

22 - »Cel kozarec. Pa še pol.« 

- »Lahk dva kozarčka al pa enga.« 

- »Ja kdaj pa kdaj mal pustim, kdaj pa kdaj pa celega 

spijem. Enega.« 

- »En kozarec.« 

- »En kozarček.« 

- »Tri kozarčke« 

- »Tri.« 

Enkratna količina 

23 - »Ko se igram, pa mamici povem, da mi natoči al pa 

sam.« 

Dnevna količina užitja 
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- »Velikokrat na dan.« 

- »Včasih tri včasih pa dva.« 

- »Velikrat. Če kdaj kej tekam pa zašvicam, sem 

žejen, pa vedno, ko jem, sem žejen. Zato ne vem. 

Neki tam, desetkrat, devetkrat.« 

- »Večkrat, ko na primer veliko tečem.« 

- »Kadar sem žejen, ko se neki igram na balkonu, ko 

tekam, al pa grem na igrišče, če sem žejen pa grem 

domov pa spijem.« 

- »Petkrat na dan pijem.« 

- »Tri krat.« 

24 - »Aha. Ko gremo na plezanje pa sem ful žejen. 

Mami mi tako flašo kup, da se mi ne razbije. Po pa 

mam. Mami mi vodo natoč, al pa si jo sam. Al pa tut 

Cedevito si noter dam, otroško.« 

- »Ne. Ker nima okusa.« 

- »Aha. Ko pridem domov.« 

- »Ja. Ko mi paše.« 

- »Ja, kdaj hočem, kdaj, ko tekam, pa mi je vroče.« 

- »Ja. Tut rad pijem, ko gremo ven, pa nimamo 

kozarcev, pa kr pijemo iz flaše.« 

Odnos do vode 

25 - »Ko grem spat.« 

- »Tut rad pijem vodo. Ponoč.« 

Ponoči 

 Pijače in socialno okolje  

26 - »Ko pride, najraj sok.« 

- »Ne vem.« 

- »Sok. Borovničev, čokoladono mleko, korenjev 

sok.« 

- »To pa isto ko js. Sam ne vem ka doma, vem pa kaj 

v vrtcu.« 

- »Ne vem.« 

- »Včasih pije sok, včasih pa kdaj tut vodo.« 

Pijače in prijatelji 
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- »Ni mi povedu.«  

- »Zalo, pa Ledeni čaj.« 

27 - »Tisto, kar js pijem.« 

- »Sestra včasih pije sok al pa čaj.« 

- »Moja sestra pije največ iz teh pomaranč, unga 

kompota, una je taka sadna. Druga sestra pa isto ko 

js.« 

- »Jabolčni sok.« 

- »Am… moj bratec pa rad pije tisto jagodo, ko sm 

prej reku. Tisto jagodo zmer pije.« 

- »Am… kar je doma.« 

Družina in pijača 

28 - »Alpsko mleko reklama je. Pijte alpsko mleko.« 

- »Ja, kake igrače.« 

- »Ja. O Fanti.« 

- »Za Haribo bombone.« 

- »Ja, o čokoladi pa o bombonih žele.« 

- »Tisti Bakugani. Ja tista pijača, kira že? En tak 

sonček kažejo, to moj kolega kupi. Pa tut majo take 

reklame pr nas gor.« 

- »Reklame o sokih so, pa tudi o vodi.« 

Dovzetnost za oglase 

 

 Gazirane pijače  

29 - »Js… am… take pijače pijem, ko nimajo 

mehurčkov.«  

- »Ne.« 

- »Ne.« 

- »Ne več.« 

- »Ne.« 

Uživanje gaziranih pijač 

30 - »Ker ima mehurčke.« 

- »Ko sploh ni mela okusa. Pa me žgečkajo mehurčki 

drugače.« 

- »Pika. Zato, ker so mehurčki.« 

- »Ja, enkrat sm jo že probu, pa me je tak spekla, da je 

Neugodno počutje ob uživanju 
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nism pol več pil.« 

- »Dobre.« 

- »Ker mi ni tak dobra, ker me pol strese.« 

- »Enkrat sem že pil Kokakolo. Ni mi bla dobra.« 

- »A… tak te v jezik pika. Če bi mal pomešu z vodo, 

bi manj pikal.« 

31 - »Fejst bi lulu.« 

- »Bi trebušček bolel.« 

- »Kolcal bi se mi. Ker bi je več spil.« 

- »Ja, ko ful velik tega popijem, rignem.« 

- »Vse bi me pikalo.« 

Negativne posledice uživanja  

 Vloga okusa  

32 - »Vedno, ko hočem Kokakolo spit, me tko isto z 

mehurčki, da je raj ne spijem, pa spijem vodo, al pa 

kak sok, če ga mamo doma.« 

- »Ker je bolj zdrava. Ker ma velik vitaminov.« 

- »Vodo.« 

- »Vodo.« 

- »Js večkrat si natočim vodo, ko grem spat, ker sem 

žejna.« 

- »Vodo.« 

- »Vodo.« 

- »Am… včas pijem Kokakolo, včas pa vodo.« 

Izbira med vodo in kola pijačo 

33 - »Ne. Enkrat sok, enkrat vodo.« 

- »Ne, ker sem tko navajena.« 

- »Bi hotla tudi soka.« 

- »Ja, ker voda je zdrava za ljudi.« 

- »Če ne bi hotel soka.« 

- »Ne. Ker je sok tudi dober.« 

- »Am… ne. Ker ni tako sladka.« 

- »To tut zdržim.« 

- »Ja. Zato, ko ni škodljiva.« 

Izključno pitje vode 
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- »Js včasih pijem čaj.« 

 Pijače in zdravje  

34 - »Ker je veliko vode in veliko limonade. Ker imajo 

več limone. Nam ne bi bilo slabo.«  

- »Zato, ko ma notri zdravo sadje.« 

- »Samo ta ne pika. Za mene so zato zdrave, ker 

imajo dober okus in mi kdaj pa kdaj pašejo.« 

- »(Oli) Zato, ko nima mehurčkov. Zato, ker je 

dober.«  

- »Voda Zala, voda iz pipe je tudi zdrava, pa tale 

(Oli). Ker je jagodni sok, ker majo jagode vitamine.« 

- »Fruc je tudi zdrav, ker je noter vitamini tut. Zarad 

tega, ker ni z okusom, pa je to zdravo, ko jo cel dan 

pijem v flaših navadno vodo. Ker je taka, je zdrava za 

naše telo in za naše zobe.« 

- »Zato ko ne škodi zobkom.«  

Sadje, sok 

35 - »Kokakola, Smoothie. Ker imajo več soka kot pa 

sadja.« 

- »Slabo (počutje). Če bi mi to vsak dan pili, vsako 

uro, bi nam postal slabo.« 

- »Ne vem. Mehurčke sta mi prepovedala.« 

- »Niso mi dobre.« 

- »Ja. Ledene pa alkoholne. Ker ta je sladki, pa sladko 

ni fejst zdravo.« 

- »Ta pa pika.« 

- »Kokta. Ker imajo noter mehurčke.«  

- »Ledeni čaj. Ne, ker ni tako zdrav tako kot voda.« 

- »Pivo, šnopc.« 

- »Kokta. Ni zdrava, ker je preveč sladka. Ker sladkor 

ni dober za zobe.« 

- »Tuš kola, Ledeni čaj ni zdrav, ker je preveč 

sladki.« 

Gazirane in nezdrave pijače 
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- »Sladka voda. Am… zarad tega, ker škodujejo 

zobem. Imajo zelo sladki okus in to ni dobro za zobe.  

Zarad tega, ker stroji tak nardijo sladko. Drugač ne 

vem.« 

- »Zato, ko zobkom škodi.« 

- »Ker imajo več soka noter. Pa bol sladek je.« 

36 - »Če bi mi to vsak dan pili, vsako uro, bi nam postal 

slabo.« 

- »Ko jo cel dan pijem v flaših, navadno vodo« 

Povezovanje količine užite 

pijače z zdravjem  

 

37 - »Ker so men tut boljše.« 

- »Za mene so zato zdrave, ker imajo dober okus in 

mi kdaj pa kdaj pašejo.« 

- »Niso mi dobre.« 

- »Te so zdrave-tale (Fruc). Ker so men tut boljše.« 

Povezovanje okusa z zdravjem 

 

 

 

 


