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I 

IZVLE ČEK 
 

Zdrav življenjski slog in prehranjevalne navade, ki jih pridobimo v otroštvu in mladosti, so 

najboljša popotnica za življenje, saj prinašajo manjše tveganje za pojav civilizacijskih bolezni 

v odrasli dobi. Šolska prehrana v Sloveniji je dobro organizirana, saj otrokom in dijakom 

zagotavlja vsaj en obrok v času pouka.                                                                               

Namen diplomskega dela je analizirati prehransko vedenje srednješolcev v času pouka, njihov 

odnos do šolske malice ter vpliv ukinitve subvencije za šolsko malico na prehranjevalne 

navade dijakov. Za pridobivanje potrebnih podatkov smo uporabili deskriptivno metodo 

raziskovanja. Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom, ki je vključeval vprašanja o 

socio–demografskih značilnostih anketirancev, njihovih prehranjevalnih navadah in odnosu 

do prehranjevanja ter šolske malice. V vzorec je bilo vključenih 289 dijakov gimnazijskih in 

strokovnih programov. Kljub temu, da mladostniki spadajo med tiste starostne skupine, ki bi 

morale imeti najbolj kvalitetno in pravilno prehrano, ugotavljamo, da temu ni tako in da imajo 

slovenski mladostniki slabe prehranjevalne navade. Rezultati raziskave so pokazali, da se 

srednješolci ne prehranjujejo zdravo, saj prepogosto uživajo sladke pijače in sladkarije ter 

premalokrat sadje in zelenjavo. Rezultati so tudi pokazali, da 57,8 % vprašanih srednješolcev 

šolsko malico v tekočem šolskem letu uživa manj pogosto kot v preteklem šolskem letu. 

Anketirani dijaki se strinjajo, da je cena šolske malice previsoka, izražajo pa željo, da bi bila 

malica subvencionirana.                                                                                                              

Z urejanjem problematike zagotavljanja ustrezne šolske prehrane ter zagotavljanjem ustrezne 

subvencije za šolsko malico bi lahko pozitivno vplivali na prehranjevalne navede dijakov ter 

na njihovo zdravje.  

Ključne besede: dijaki, srednja šola, prehranjevalne navade, mladostništvo, šolska prehrana, 

subvencije 

 



 

II  

ABSTRACT 

 
Healthy lifestyle and eating habits acquired in childhood and adolescence have a great impact 

in life since they are associated with lower risk of diseases of civilisation in adulthood. School 

meals in Slovenia are well organised and at least one meal is provided to children and 

students during school. 

The aim of our thesis was to analyse eating habits of secondary school students during school, 

their attitude towards school meals and the impact of abolishment of subsidized meals on 

students eating habits. A descriptive method was used to gather the necessary data. Data were 

collected from a questionnaire with questions about socio-demographic characteristics of 

interviewees, their eating habits and their attitude towards eating and school meals. 

Our study included 289 secondary school students. Our results demonstrate that Slovenian 

adolescents have poor eating habits even though they should have the correct nutrition of the 

highest quality. They consume too much sweets and sweet drinks and too little fruits and 

vegetables. Our results also show that 57,8 % of interviewed students consume school meals 

less often compared to last year. Students agree the school meals are too expensive and they 

wish they were subsidized. 

Positive influence on students eating habits could be achieved by providing an adequate 

subsidy and by addressing issues regarding provision of suitable school meals. 

Keywords: secondary school, students, eating habits, health-related behaviors, adolescence, 

school meals, subsidized 
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1 UVOD 
 

 

Srednje šole v Sloveniji so v dneh, ko poteka pouk, dolžne organizirati dopoldansko malico, 

kot dodatno ponudbo pa lahko šola organizira tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico. 

Slednja je primerna predvsem v šolah, kjer poteka pouk tudi v popoldanskem času. V kolikor 

srednje šole nimajo organiziranega tudi kosila, so lahko malice za dijake nekoliko energijsko 

močnejše (Gregorič, Gabrijelčič Blenkuš, Amon, Dobrila in Veber, 2009).  

Do šolskega leta 2012/2013 je imel vsak dijak pravico do enega toplega brezplačnega obroka 

dnevno (Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane, 2008). Po sprejetju Zakona za 

uravnoteženje javnih financ, maja leta 2012, (Zakon za uravnoteženje javnih financ, 2012) pa 

se je subvencioniranje šolske malice za vse dijake ukinilo in država je subvencionirala malice 

le še dijakom, ki izhajajo iz družin z nižjim socialnim statusom.  

Ključni problem, ki je aktualen na področju prehrane otrok in mladostnikov, je neredno in 

nezdravo prehranjevanje otrok in mladostnikov. Ti izpuščajo zajtrk, imajo premajhno število 

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

premalo mleka in mesa, preveč sladic in sladkih brezalkoholnih pijač. Zaradi nezdravega 

prehranjevanja in prenizke stopnje telesne dejavnosti narašča delež prekomerno prehranjenih 

otrok in mladostnikov (Currie idr., 2012). 

Z izboljšanjem zdravja in z zdravjem povezanih vedenj otrok in mladostnikov izboljšujemo 

zdravje celotne populacije in povečujemo uspešnost družbe. Zdravje otrok in mladostnikov je 

v tesni povezavi z zdravjem vseh prebivalcev in uspešnostjo družbe, dobro zdravstveno stanje 

prebivalcev pa bi morala biti naša osnovna pravica. Zato moramo zdravje krepiti, dejavnike 

tveganja za bolezni pa zmanjševati z ustreznimi ukrepi, kot so različni programi in 

intervencije. Zdravje otrok in mladostnikov je vedno bolj odvisno od družbenih vplivov. Po 

poročanju Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 2005) so prav kronične nenalezljive 

bolezni poglavitni razlog za prezgodnjo smrt. Promoviranje zdravega načina življenja, ki 

vključuje ne samo spreminjanje prehranjevalnih navad in povišanje stopnje telesne aktivnosti, 

pač pa tudi zmanjšuje neenakosti med najmlajšimi, vodi do manjšega obolevanja in nižje 

stopnje smrtnosti.  
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V diplomskem delu je obravnavano prehransko vedenje srednješolcev, analizirana je 

pogostost uživanja določenih živil, pijač, rednih dnevnih obrokov med dijaki ter njihov odnos 

do šolske malice ter vpliv ukinitve subvencije za šolsko malico na prehranjevalne navade 

dijakov. 
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2 TEORETI ČNI DEL 
 

2.1 Vedenje, povezano z zdravjem v obdobju mladostništva 
 

Mladostništvo je obdobje med puberteto in odraslo dobo. Biološki pomen pubertete je 

zaključek rasti in spolna dozorelost. Ker ta dva procesa pri posameznikih potekata različno 

hitro, lahko povzročata žalost, nezadovoljstvo, depresijo in sram pri mnogih pubertetnikih, ki 

zaostajajo za večino svojih vrstnikov. Dekleta vstopijo v obdobje pubertete prej kot fantje in 

skupna leta, ko so tako fantje kot dekleta v puberteti, so le od 15. – 17. leta. Ko so dekleta že 

pubertetnice, so fantje še predpubertetniki - otroci, ko pa so fantje še pubertetniki, so dekleta 

že odrasla, saj je meja pubertete od 13 - 17 let za dekleta in 15 - 21 let za fante (Truswell in 

Darnton-Hill, 2009). 

 

Uravnotežena, varovalna in varna prehrana je v obdobju otroštva in mladostništva bistveno 

bolj pomembna kot v odrasli dobi, saj predstavlja ne le izvor energije za delovanje telesa, pač 

pa zagotavlja tudi energijo za rast in razvoj. Zato je pomembno, da otroci in mladostniki 

razvijejo zdrave prehranjevalne navade tako v smislu preprečitve prehranskih deficitov kot 

tudi ustreznosti energijskega vnosa (WHO, 2003). 

2.2 Problematika prehranskega vedenja mladostnikov 
 

Priporočeni dnevni energijski vnos pri osebah z normalno telesno težo in višino ter 

starosti prilagojeno zmerno težko telesno dejavnostjo je za skupino 15 do 18 let 3100 kkal za 

fante in 2500 kkal za dekleta (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). 

Problem, ki ga v prehranjevalnih navadah ne smemo izpustiti, je vnos prevelike količine soli. 

V raziskavi o prehranskem vnosu joda in soli pri mladostnikih v Sloveniji (Ribič Hlastan idr., 

2010) je ocenjeno, da ti zaužijejo dnevno povprečno 10,4 g soli, fantje 11,5 g in dekleta 9,4 g 

dnevno. Tako kot odrasli v večini razvitih držav tudi otroci in mladostniki zaužijejo največ 

soli v restavracijah ter lokalih s hitro hrano in s predelanimi živili. 
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2.2.1 Izpuščanje zajtrka 
 

Redno uživanje zajtrka je povezano z višjim užitjem mikrohranil, kvalitetnejšim 

prehranjevanjem, ki vključuje večji vnos sadja in zelenjave, in manj pogosto uporabo 

sladkanih pijač. ITM je pri tistih mladostnikih, ki redno uživajo zajtrk, nižji, možnost pojava 

prekomerne debelosti pa redkejša. Zajtrk izboljšuje kognitivne sposobnosti in akademsko 

predstavo. Izpuščanje zajtrka je pri mladostnikih v Evropi zelo pogost pojav in ga lahko 

povežemo s tveganimi vedenji, kot so kajenje, uživanje alkohola in sedeče vedenje. Dekleta in 

mladostniki iz družin z nižjim socialnim statusom pogosteje izpuščajo zajtrk, ta pojav pa z leti 

narašča (Currie idr., 2012).  

 

Dejavniki, ki vplivajo na pojav izpuščanja zajtrka, so povečanje svobode pri izbiri živil pri 

starejših mladostnikih, zmanjšan vpliv staršev in povečan pojav uporabe diet pri starejših 

dekletih. Fantje, mogoče zaradi drugačnega pogleda na postavo med spoloma, redkeje 

izpuščajo zajtrk kot dekleta. Povezavo med uživanjem zajtrka in družinskim socialnim 

statusom lahko delno razložimo z možnostjo nakupa živil zaradi finančnega stanja. Razlike v 

izpuščanju zajtrka med različnimi državami so pogojene z različnimi kulturami, ki ali 

promovirajo ali pa odvračajo od uživanja zajtrka (Currie idr., 2012). 

2.2.2 Uživanje sadja 
 

Uživanje sadja blagodejno vpliva na optimalno zdravstveno stanje v otroštvu, na rast in razvoj 

otrok in mladostnikov, na manjšo vsebnost maščob v telesu in v kombinaciji z zelenjavo na 

bolj zdrave kosti. Uživanje sadja v mladostništvu se velikokrat kot vzorec prestavi tudi v dobo 

odraslosti in zmanjšuje tveganja za različne bolezni, kot so kap, nekatere oblike raka in 

bolezni srca in ožilja. Dejavniki, ki bi lahko vplivali na večje uživanje sadja, so zgled staršev, 

dostopnost sadja doma in v šoli, uporaba šolskih sadovnjakov in vrtov, kjer bi lahko potekale 

tudi nekatere šolske aktivnosti, ter promocija s strani učiteljev in strokovnih delavcev, ki so z 

otroki in mladostniki dnevno v stiku. Starost, spol in socialni status družine so v tesni 

povezavi z uživanjem sadja. S starostjo uživanje, zaradi želje po neodvisnosti od staršev in 

možnostjo lastne izbire živil, upada. Vpliv socialnega statusa družine pa lahko razložimo s 

cenami sadja, ki so, v primerjavi z energetsko bogatejšimi, vendar manj zdravimi živili, višje. 

Družine z nižjimi prihodki si tako vse prevečkrat ne morejo privoščiti zdravega, a energetsko 

revnejšega sadja (Currie idr., 2012). 
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2.2.3 Uživanje sladkih gaziranih in negaziranih pijač 
 

Problem prekomernega pitja sladkih gaziranih in negaziranih pijač je globalen in je eden 

glavnih razlogov za drug globalen pojav, prekomerno težo in debelost. Uporabo teh pijač 

lahko povezujemo s povečanim vnosom kalorij, tveganjem za nastanek debelosti in z 

debelostjo povezanih kroničnih civilizacijskih bolezni. Raziskava (Currie idr., 2012) kaže, da 

tisti mladostniki, ki pogosteje uživajo sladke pijače, pogosteje izpuščajo zajtrk in obiskujejo 

restavracije s hitro prehrano. Poleg tega se ti mladostniki redkeje gibajo in več časa preživijo 

pred televizijskimi in računalniškimi zasloni v primerjavi s sovrstniki, ki sladkih pijač ne 

uživajo tako pogosto. Fantje sladke pijače uživajo pogosteje kot dekleta, kar lahko 

povezujemo s tem, da si znajo dekleta prej pripraviti obroke sama in se pogosteje zavestno 

odločajo za zdrav način življenja. 

Ker si starejši mladostniki večkrat izbirajo živila in pijačo izven svojega doma, je lahko to 

eden izmed razlogov, da uživanje sladkih pijač s starostjo narašča. Najredkeje sladke pijače 

uživajo mladostniki, ki živijo v severni Evropi (Currie idr., 2012).  

 

Čeprav bi morali imeti mladostniki med vsemi starostnimi skupinami najbolj zdrave 

prehranjevalne navade, se zdi, da se poslužujejo tistih najmanj zdravih. Vzrok za to je mogoče 

tudi ta, da med vrstniki v tem obdobju veljajo družbene norme, ki ne spodbujajo in podpirajo 

zdravega prehranjevanja. 

 

V raziskavi o telesnih značilnostih in aktivnosti otrok in mladostnikov (Strel idr., 2003), ki je 

bila objavljena leta 2004, zajema pa podatke od leta 1983 do 2003, so ugotavljali primerno 

oziroma prekomerno težo in debelost s pomočjo ITM, velikost kožne gube ter odstotek 

maščobne mase. Rezultati so pokazali, da se je v 20 letih odstotek otrok in mladostnikov s 

primerno težo bistveno zmanjšal, povečal pa se je odstotek otrok in mladostnikov s 

prekomerno težo, tako je 1,8 % deklet in 2,2 % fantov pri 19. letih debelih. Rezultati pa tudi 

kažejo na to, da se je povečal odstotek deklet s prenizko telesno težo.  

 

Pomembne izbire življenjskega stila, ki vnaprej določa koristi za zdravje v odrasli dobi, se 

izvršijo v otroštvu in v času mladostništva, zato je nujno potrebno čimprejšnje navajanje otrok 

na zdravo prehransko vedenje.  
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2.2.4 Prehranjevalne navade mladostnikov 
 

Proces pridobivanja prehranskih navad in vedenj se začne že okoli 6. meseca starosti, ko se 

dojenček začne vključevati v prehrano odraslih. Od rojstva do takrat dojenček namreč 

potrebuje le materino mleko oziroma umetno predelano mleko, ki je po svoji sestavi zelo 

podobno materinemu. Biološka sestava sesalcev je namreč taka, da prvih nekaj mesecev otrok 

oziroma mladič samo z mlekom dobi vse potrebne hranilne snovi za ustrezen razvoj in rast, 

poleg tega pa ima materino mleko imunoglobuline, ki otroka varujejo pred okužbami, saj je 

njegov imunski sistem še v izgradnji. V teh zgodnjih letih učenje otrok o hrani in 

prehranjevanju igra osrednjo vlogo pri oblikovanju nadaljnjih vzorcev izbire hrane, 

ustreznosti prehrane in ustrezne telesne teže (Savage, Orlet Fisher in Birch, 2007). 

 

Ne le, da se z zdravjem povezana vedenja, kot so prehranske navade, telesna dejavnost, 

sedeča vedenja, oblikujejo tako zgodaj v življenju, pač pa se pridobljeni vzorci ohranjajo tudi 

v obdobju odraslosti. Za otroke in mladostnike je pridobivanje pravih vzorcev izjemno 

pomembno, saj vplivajo na njihov razvoj, splošno počutje, dolgoročno zdravje, produktivnost 

in na kakovost življenja, poleg tega pa so povezana tudi z večino kroničnih nenalezljivih 

bolezni in njihovim zgodnjim razvojem (Koprivnikar, Drev, Jeriček Klanšček in Bajt, 2012). 

Neurejena prehranjevalna vedenja so pogosta v mladostništvu in imajo lahko trajne posledice. 

Pomembno dejstvo pa je, da se lahko posluževanje teh vedenj v mladostništvu kaže kot 

vzorec v obdobju odraslosti. Raziskava (Neumark-Sztainer, Wall, Larson, Eisenberg in Loth, 

2011) je pokazala, da posluževanje diet in neurejena prehranjevalna vedenja v mladostništvu 

ostajajo nespremenjena ali se celo povečajo v času odraslosti, oziroma so ti mladostniki v 

velikem tveganju za taka vedenje čez 10 let. Rezultati tako kažejo, da sledenje dietam in 

neustrezno prehranjevanje niso le problem mladostništva, pač pa prevladujejo tudi med 

mladimi odraslimi. Zgodnja uporaba le-teh je lahko le nastavek za stalno uporabo. Ugotovitve 

kažejo, da so za reševanje velike razširjenosti neurejene prehrane skozi mladostništvo, 

potrebni tako zgodnji preventivni ukrepi pred pojavom škodljivih vedenjskih vzorcev kot tudi 

stalno preprečevanje in zdravljenje posegov.  
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»Prehranske navade, ki jih otrok prinese v kasnejše življenjsko obdobje, denimo tiste z malo 

maščob, sladkorja, soli in dovolj sadja ter zelenjave, so lahko zelo pomembne za dobro 

zdravje in počutje do konca življenja«, trdi prof. dr. Dražigost Pokorn, dr. med. (Battelino, 

Pokorn, Kostanjevec in Ribič Hlastan, 2004). 

 

Mladostništvo je čas hitrih fizičnih in psihičnih sprememb, obdobje preizkušanja novih vlog 

in vedenj, kot so kajenje, prekomerno uživanje alkoholnih pijač, uporaba marihuane, 

nezaščiteni spolni odnosi. Za ene je stik z negativno tveganimi vedenji enkraten in predstavlja 

le prehodno obdobje med odraščanjem, za druge pa dolgotrajna sprememba, ki postane del 

njih tudi v odrasli dobi. S starostjo pojavnost tveganih vedenj narašča, različna tvegana 

vedenja pa se pogosto pojavljajo skupaj. Slabši izobrazbeni dosežki, večja verjetnost 

socialnih, vedenjskih, fizičnih in duševnih težav, večja obolevnost in prezgodnja umrljivost so 

samo nekatere od možnih negativnih posledic tveganih vedenj. Mlajši se mladostnik začne 

posluževati kakšnega od tveganih vedenj in večje kot je število tveganih vedenj pri 

posamezniku, večja je verjetnost za slabše izide (Jeriček, Lavtar in Pokrajac, 2007). 

2.3 Epidemija debelosti in prekomerne teže 
 

Neozaveščenost ljudi o zdravem načinu življenja in pravilnem prehranjevanju ter nezavedanje 

povezave med trenutno zadovoljitvijo, ki jo nezdrav obrok prinaša s svojim prijetnim okusom, 

in morebitnimi kasnejšimi negativnimi posledicami, sta ena izmed glavnih razlogov za 

epidemijo debelosti, ki je prizadela praktično vse razvite države sveta.  

 

Zdravje v otroštvu in mladosti določa kakovost zdravja za cel čas življenja in celo za 

naslednjo generacijo. Slabo zdravstveno stanje ali že samo zdravju škodljiv življenjski slog v 

mladosti lahko doprineseta k negativnim posledicam za celo življenje. Te pa ne povzročajo 

samo obremenitev za posameznika, pač pa finančne obremenitve na področju zdravstva in 

sociale za celotno državo. Investicija v zdravje otrok in mladostnikov je tako najboljša izbira 

naložbe, ki jo lahko naredimo za prihodnost (WHO, 2005). 

 

Raziskave (Zelena knjiga, 2005) kažejo, da debelost predstavlja do 7 % stroškov oskrbe v 

zdravstvu in glede na naraščajočo število debelih se bo ta znesek še povečal. Natančnih ocen 

glede gospodarskih stroškov na račun debelosti ni na voljo za vse države EU, so pa nekatere 
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države pripravile svoja poročila. Tako na primer poročilo iz leta 2001 državnega urada za 

revizijo v Združenem kraljestvu ocenjuje, da so prebivalci zaradi bolezni na bolniškem 

dopustu preživeli kar 18 milijonov dni. Letni stroški za neposredno zdravstveno oskrbo so 

tako ocenjeni na najmanj 500 milijonov GBP. Na Irskem se za leto 2002 neposredni stroški za 

zdravljenje debelosti ocenjujejo na 70 milijonov EUR. Za ZDA je Center za nadzor in 

preprečevanje bolezni ocenil, da znašajo stroški varovanja zdravja, ki se lahko pripišejo 

debelosti, 75 milijard USD . Na ravni posameznika študije ocenjujejo, da povprečna debela 

odrasla oseba v Združenih državah povzroči za 37 % višje stroške kot povprečna oseba z 

normalno težo. Ti neposredni stroški ne zajemajo znižane produktivnosti zaradi nesposobnosti 

in prezgodnje smrtnosti.  

 

Debelost tako ne prinaša samo tistih posledic, ki jih občutijo posamezniki, ki se jih debelost 

tiče, pač pa tudi take, ki se občutijo na nivoju celotne države in posledično vplivajo na vse 

državljanke in državljane. 

2.3.1 Mladostniki in debelost 
 

Prekomerna teža in debelost mladostnikov predstavljata velik javni problem, ki nosi vrsto 

negativnih posledic, kot so slab spanec, ortopedske težave, posledice na psihosocialnem 

področju (slaba samopodoba, depresija) in predvsem slabljenje celostne kvalitete življenja. 

Poleg že naštetih negativnih posledic ne smemo mimo zdravstvenih posledic, kot so sladkorna 

bolezen tipa 2 in bolezni srca in ožilja, ki se lahko prenesejo tudi v odraslo dobo.  

Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju ( angl. Health behaviour of 

School Aged Children, HBSC) (Jeriček idr., 2007) kaže, da mladostniki s prekomerno telesno 

težo ali predebeli večkrat izpuščajo zajtrk, so manj telesno aktivni in preživijo več časa pred 

televizijskim in računalniškim zaslonom.  

Debelost prinaša še eno negativno posledico med mladostnike, to je kontrola telesne teže z 

neprimernimi metodami, kot so izpuščanje obrokov in štetje kalorij. Kontrola teže je 

posledica slabe samopodobe, veliko mladostnikov se je poslužuje, da bi dosegli tako 

imenovano popolno postavo. Med slednje spadajo predvsem dekleta, ki zase menijo, da so 

predebela, čeprav niso. To je posledica vpliva okolja in kulture, v kateri živijo, saj od njih 

pričakuje idealne mere. Da je v večini držav več prekomerno težkih fantov kot deklet,  je 
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lahko posledica tega, da se dekleta prehranjujejo bolj zdravo ali pa tega, da starši niso tako 

pozorni na telesno težo dečkov (Jeriček idr., 2007). 

 

V nekaterih državah je prekomerna teža pogojena s finančnimi prihodki, možna je povezava z 

manj dostopnimi zdravimi živili in nezmožnostjo oziroma nedostopnostjo telesne aktivnosti. 

Uspešni preventivni programi za zmanjšanje debelosti bi morali temeljiti na razlikah za dečke 

in deklice, saj so razlike med njimi v času pubertete velike (Currie idr., 2012). 

 

Število otrok in mladostnikov s prekomerno težo in debelih v Evropi se povišuje za približno 

400.000 otrok letno. Zadnje ocene kažejo, da je v Evropi več kot 14 milijonov otrok s 

prekomerno telesno težo in najmanj 3 milijone debelih, kar pomeni, da je 1 od 4 otrok 

prekomerno težak ali debel (Zelena knjiga, 2005). 

 

Slovenija je med večino kriterijev nezdravega načina življenja mladostnikov na zelo visokih 

mestih. Nezadostna oziroma neprimerna telesna aktivnost se je tako znašla na 6. mestu, 

nezadostno uživanje sadja in zelenjave pa na 7. mestu vodilnih dejavnikov tveganja za 

prezgodnjo umrljivost in izgubljena leta zdravega življenja. Pri prehranskih navadah lahko 

ugotovimo, da slovenski mladostniki v preveliki meri izpuščajo zajtrk med tednom, ne 

uživajo priporočenih vrednosti sadja in zelenjave, pogosteje pa posegajo po sladkih živilih in 

sladkanih pijačah. Glede rednega zajtrkovanja med tednom so slovenski mladostniki na 

mednarodni lestvici tako uvrščeni na zadnje mesto, po pogostem uživanju sladkih pijač pa v 

sam vrh v primerjavi s svojimi sovrstniki iz drugih držav. Večina slovenskih mladostnikov je 

v celoti zadovoljna z življenjem in svoje zdravstveno stanje ocenjujejo kot dobro. Pri tem 

lahko tudi omenimo, da slovenski mladostniki ne doživljajo pogostih psihosomatskih znakov 

nezdravega načina življenja, kot so bolečine v želodcu, hrbtenici, nervoza, razdražljivost in 

depresija. Raziskave kažejo, da so bili slovenski mladostniki v zadnjem letu pogosto 

poškodovani, pogosteje, kot je sicer povprečje v drugih državah. Poškodbe pa so poglavitni 

razlog za umrljivost in pomemben vzrok obolevnosti šolskih otrok in mladostnikov 

(Koprivnikar idr., 2012). 
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2.4 Dejavniki, ki vplivajo na vedenje povezano z zdravjem 

 

Socialno okolje pomembno vpliva na zdravje in blagostanje mladostnikov. Socialna okolja, ki 

so za njih najpomembnejša, so družina, vrstniki in šola. Znotraj teh namreč mladostnik 

odrašča, se uči, sprejema norme in vrednote ter razvija vedenja za prilagoditev na življenje v 

skupnosti, v kateri živi (Jeriček idr., 2007). 

 

Zatekanje k nezdravemu prehranjevanju je lahko povezano tudi z današnjim slogom življenja, 

prehitrim tempom, stresom v delovnem okolju, zahtevami družine in pričakovanji 

sovrstnikov. 

 

Dejavniki, ki vplivajo na izbiro hrane, obsegajo zelo širok spekter in vključujejo tako lakoto 

in apetit, hrepenenje po hrani, čas namenjen hranjenju, dostopnost hrane, vpliv staršev na 

prehransko vedenje, vero, kulturo, koristi živil za zdravje, različne situacije, v katerih se 

prehranjujemo, trenutno razpoloženje, telesno samopodobo, stroške prehranjevanja, medije in 

vegetarijanska ali ostala alternativna prepričanja.  

V grobem jih lahko razdelimo v štiri skupine: 

• intrapersonalni vplivi (psihosocialni, biološki), 

• vplivi socialnega okolja ali medosebni vplivi (družina in vrstniki), 

• okoljski ali vplivi skupnosti (šole, restavracije s hitro hrano, trgovine) 

• družbeni vplivi (množični mediji, trženje in oglaševanje, socialne in kulturne norme). 

Če želimo razviti učinkovite rešitve za spremembo prehranskih navad mladostnikov, moramo 

dobro razumeti vplive, ki na njih vplivajo (Story, Neumark-Sztainer in French, 2002). 

Obroki mladostnikov so v glavnem osiromašeni s sadjem, zelenjavo in živili z visoko 

vsebnostjo kalcija ter bogati z živili z visoko vsebnostjo maščob. Raziskava (Neumark-

Sztainer, Story, Perry in Casey, 1999) kaže, da je glavna ovira za uživanje več sadja, 

zelenjave in mlečnih izdelkov ter manjše uživanje živil z veliko vsebnostjo nezdravih maščob 

pomanjkanje občutka skrbi glede lastnega zdravja v primerjavi z okusom nezdravih živil. Da 

bi se mladostniki prehranjevali bolj zdravo, bi morala zdrava živila izgledati tako dobro kot 

manj zdrava in tudi po okusu bi morala biti primerljiva z vsemi manj zdravimi. Dostopnost do 

manj zdravih živil bi morala biti manjša, zdravju ugodna živila pa bi morala biti dostopnejša. 

Otroke bi morali starši že zelo zgodaj učiti o koristih zdravega prehranjevanja, predvsem pa bi 

se morala spremeniti miselnost, da zdravo prehranjevanje ni v redu.  
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Da bi onemogočili, da so mladostniki izpostavljeni spornim sporočilom, je potrebno 

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

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

 

Ugotovitve raziskav kažejo, da če želimo, da bi bili programi za izboljšanje prehranskih navad 

mladostnikov učinkoviti, je potrebno obravnavati širok spekter dejavnikov, zlasti okoljskih 

dejavnikov, kot so povečana dostopnost in promocija privlačnih, zdravih in mladostnikom 

primernih živil v šolah in dijaških domovih (Neumark-Sztainer idr., 1999). 

2.4.1 Vpliv staršev na prehranjevalne navade mladostnikov 
 

Starši imajo čas do okoli 12. leta starosti otroka, da s svojim zgledom ali pa z učenjem svojim 

otrokom posredujejo zgled zdravega načina življenja, zdrave prehranske navade in zmanjšano 

tveganje za obolenje s civilizacijskimi boleznimi. Dom in domač zgled za uživanje hranil 

glede na smernice zdravega prehranjevanja, predvsem pa izogibanje nezdravim živilom, so 

temelji, na katere se potem vežejo gradniki, ki jih pridobivamo kasneje v življenju.  

V času mladostništva se otroci velikokrat uprejo svojim staršem. V tem času nasveti staršev 

ne zaležejo kaj prida in če ima otrok do takrat ozaveščene zdrave prehranjevalne navade, do 

velikih sprememb pride težje kot sicer. Mladostniki začnejo graditi svojo lastno identiteto, vse 

večkrat pa se bolj kot po družini zgledujejo po vrstnikih. Velikokrat imajo velik negativni 

vpliv na prehranjevalne navade mladostnikov ponudniki živil, ki nanje vplivajo preko 

oglaševanja . Pomembno vlogo pri oblikovanju navad ima tudi izobraževalno okolje. Začne se 

že v vrtcih, pa preko osnovne in srednje šole in z ugodno ponudbo obrokov z boni tudi na 

fakulteti. 

 

Rezultati raziskave kažejo, da imajo na otroke in mladostnike velik vpliv predvsem matere, 

bodisi s svojim zgledom ali pa s tem, da jim največkrat prav one izbirajo in ponujajo obroke. 

Tako je materin vnos energijskih pijač, sladkih in slanih prigrizkov in predpripravljene hrane 

pozitivno povezan z vnosom teh živil sinov. Poleg tega je materin vnos energijskih pijač 

pozitivno povezan z uživanjem teh pijač hčera. Ta študija vplivov okolja in hrane, ki jo 

mladostniki uživajo doma, na prehranske navade, poudarja pomemben vpliv in vlogo mater 

pri debelosti mladostnikov oziroma pri spodbujanju mladostnikov k zdravem načinu 

prehranjevanja, ki zagotavlja zmanjšano tveganje za debelost (Campbell idr., 2007). 
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2.4.2 Vpliv  vzgojno-izobraževalnega okolja na prehranjevalne navade mladostnikov 
 

Šolsko okolje je ključno za spodbujanje zdravju koristnega prehranjevalnega vedenja in 

povečanje telesne aktivnosti. Vedno pomembnejše so raziskave, ki dokazujejo, da ponudba 

zdravih obrokov v času šolanja izboljšuje učni in razvojni proces, saj vpliva na telesni razvoj, 

zbranost, sposobnost učenja in s tem boljši učni uspeh posameznika ter boljše splošno 

počutje. 

Šolske kuhinje pripravljajo obroke, ki so za veliko otrok edini zdrav, polnovredni obrok v 

dnevu. Vse prevečkrat starši nimajo časa kuhati domače hrane in se poslužujejo že 

pripravljenih jedi. V Sloveniji imamo šolsko prehrano dobro organizirano. Jedilniki v šolskih 

kuhinjah so pripravljeni po Smernicah za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih in 

Praktikumu jedilnikov zdravega prehranjevanja v šolah. Inštitut za varovanje zdravja RS 

(IVZ) je leta 2009 naredil raziskavo o kvaliteti obrokov v srednjih šolah (Gregorič idr., 2009). 

Rezultati kažejo, da se je 9,6 % jedilnikov šol, glede na upoštevanje priporočil glede 

kakovostne prehranske sestave, uvrstilo pod povprečje. Delno so bili kriteriji upoštevani pri 

43,0 % jedilnikov, nadpovprečnih je bilo 44,7 % ocenjenih jedilnikov, le 2,6 % jedilnikov pa 

je bilo povsem skladnih s priporočili. 

Največje odstopanje od priporočil je prišlo pri premajhnem vključevanju polnovrednih žitnih 

izdelkov in rib ter pri vključevanju priporočenih sokov. Jedilniki so delno zadovoljivo 

vključevali sadje in zelenjavo, belo meso ter mesne izdelke z vidno strukturo. Med hranilno 

osiromašenimi živili prevladuje preveliko vključevanje živil iz skupine pekovskih in 

slaščičarskih izdelkov z večjim deležem maščob oziroma sladkorjev ter mesnih izdelkov s 

homogeno strukturo in večjim deležem maščob.  

Subvencioniranje obrokov ima tudi znatni vpliv na zmanjševanje neenakosti v zdravju med 

skupinami iz različnih socialnih in ekonomskih slojev. S celovito ureditvijo organizirane 

šolske prehrane in možnostjo dostopanja do vseh priporočenih obrokov v času pouka pa bi se 

zagotovo dolgoročno izboljšale tudi njihove prehranjevalne navade, ki so po zadnjih izsledkih 

v nasprotju s priporočili zdravega prehranjevanja (Gregorič idr., 2009). 

 

Vzgojno-izobraževalni zavodi v svojih prostorih in na površinah, ki sodijo v šolski prostor, ne 

smejo imeti nameščenih prodajnih avtomatov za distribucijo hrane in pijače. Izjema so 

zbornice oziroma prostori, namenjeni izključno zaposlenim, kjer so lahko nameščeni prodajni 

avtomati za distribucijo toplih napitkov (Zakon o šolski prehrani, 2013). 
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Rezultati raziskave, v kateri so preverjali vpliv različnih načinov organiziranosti prehrane na 

prehranjevalne navade mladostnikov, kažejo, da imajo dijaki šol, v katerih so restavracije a la 

carte, bistveno manjši skupni dnevni vnos sadja in zelenjave. V povprečju so dijaki, ki 

obiskujejo šole, katerih kuhinje temeljijo na programu USDA’s National School Lunch, 

zaužili za več kot pol obroka več sadja na dan kot učenci v šolah z restavracijami a la carte. 

Prisotnost a la carte restavracij v šoli je pozitivno povezana s povprečnim dnevnim vnosom 

vseh kalorij iz naslova maščob in dnevnega vnosa nasičenih maščob, saj dijaki, ki obiskujejo 

te šole, presegajo prehranska priporočila USDA glede vnosa maščob. V šolah postavljeni 

avtomati s prigrizki so negativno povezani s povprečnim skupnim dnevnim vnosom sadja. Z 

vsakim avtomatom s prigrizki v šoli se vnos sadja zmanjša za 11 %. Avtomati, ki vsebujejo 

samo pijačo brez prigrizkov, z uživanjem sadja ali zelenjave nimajo povezave. V raziskavo so 

bile vključene šole, katerih program šolske prehrane temelji na programu USDA’s National 

School Lunch, šole, v katerih so postavljeni prodajni aparati s hrano in pijačo ter šole, kjer 

dijaki uživajo obroke iz restavracij a la carte (Kubik, Lytle, Hannan, Perry in Story, 2003).  

Druga raziskava pa je primerjala prehransko politiko šol glede na to, ali lahko dijaki v času 

malice zapustijo kampus ali ne. Rezultati so pokazali, da so učenci na šolah s politiko 

odprtega kampusa kosilo večkrat zaužili v restavracijah s hitro prehrano kot dijaki, ki so 

obiskovali šole s politiko zaprtega kampusa. Rezultati raziskave kažejo tudi, da dijaki šol, kjer 

so avtomati s sladkimi gaziranimi in negaziranimi pijačami izklopljeni v času kosila, kupijo 

več priporočenih pijač kot tisti, ki obiskujejo šole, kjer so avtomati s sladkimi gaziranimi in 

negaziranimi pijačami v času kosila vklopljeni. Šole bi morale natančno preveriti svoje 

programe šolske prehrane ter zmanjšati dostop do hranilno revnih živil z visoko vsebnostjo 

maščob in sladkorja (Neumark-Sztainer, French, Hannan, Story in Fulkerson, 2005).  

Truswell in Darnton-Hill (2009) trdita, da se vplivi okolja na prehranjevalne navade 

mladostnikov kažejo predvsem v večji možnosti prehranjevanja z vrstniki izven doma in 

kampanjami oglaševanja proizvajalcev živil in gostincev, namenjenih prav tej starostni 

skupini. Rezultati njune raziskave kažejo, da mladostniki, ki živijo v urbanih naseljih, lažje in 

hitreje spremenijo prehranjevalne navade, ki so jih pridobili od staršev, od tistih, ki živijo na 

podeželju. Želja in potreba po oblikovanju nove, lastne identitete se lahko delno kaže tudi na 

spremenjenih prehranjevalnih navadah. Mladostniki izpuščen redni obrok nadomestijo s 

prigrizki in sladkarijami večkrat kot odrasli.  
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2.4.3 Vpliv socialnega statusa na prehranjevalne navade mladostnikov 
 

Glede na to, da se socialni status slovenskih družin iz meseca v mesec slabša, je ukrep 

ukinitve subvencioniranega toplega obroka za dijake še bolj zaskrbljujoč. Večina 

mladostnikov ne zajtrkuje, denarja za toplo malico ali kosilo starši nimajo, čeprav ne spadajo 

v najnižji razred, in tako nimajo pravice do subvencionirane šolske malice, zato je veliko 

učencev in dijakov med poukom brez obroka in jedo šele pozno popoldne, ko pridejo domov. 

Jeriček s sod. (2007) pravi, da se neenakosti med zdravstvenim stanjem mladostnikov lahko 

zaradi slabšanja socialnega statusa še povečajo. Družinski prihodki imajo velik vpliv na 

prehranjevalne navade in posledično na tveganje za različne bolezni, na slabšo samooceno 

zdravja in na večino vedenj, povezanih z zdravjem. Na slednje v veliki meri vplivata tudi 

slabši uspeh v šoli in izbira lažjega srednješolskega programa. 

 

Raziskava, s katero so preverjali vpliv izobrazbe staršev in družinskih dohodkov na tveganje 

za 5 z zdravjem povezanih negativnih vedenj, ki so med mladostniki najbolj razširjena 

(kajenje, sedeče vedenje, nezadostni vnos sadja in zelenjave, prekomerni vnos živil s 

povečano vsebnostjo slabih maščob in občasno čezmerno pitje alkohola), je pokazala, da se 

63 % mladostnikov poslužuje dveh ali celo več naštetih vedenj. Večji je družinski dohodek, 

manj verjetnosti je, da bi se mladostnik posluževal kajenja, občasnega prekomernega uživanja 

alkohola in sedečega vedenja. Če so imeli starši višjo stopnjo izobrazbe, pa je bilo med 

mladostniki manj možnosti za kajenje, nezadostno uživanje sadja in zelenjave ter sedeče 

vedenje (Lowry, Kann, Collins in Kolbe, 1996).  

 

Tveganja za nezdrav način življenja so tako obratno sorazmerna z družinskim socialno-

ekonomskim statusom, zato je bistveno, da je za te mladostnike ustrezno poskrbljeno s strani 

države.  
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Preglednica 1: Vpliv nižjega socialno-ekonomskega položaja družine, slabšega uspeha v OŠ 
                          in izbire manj zahtevnega srednješolskega programa na samooceno zdravja 
                           in pojavnost z zdravjem povezanih vedenj med mladostniki 

 
Nižji socialno-ekonomski 

položaj družine 

(pogostejše/več) 

Slabši uspeh v 

osnovni šoli 

(pogostejše/več) 

Manj zahteven 

srednješolski program 

(pogostejše/več) 

Slabša podpora sošolcev X X X 

Zelo obremenjeni z delom za šolo  X  

Manj zadovoljni s šolo X X  

Težave v komunikaciji s prijatelji X X X 

Težave v komunikaciji s starši X X  

Občutki žalosti in depresivnosti X X  

Težave na duševnem področju X  X 

Nižja kakovost življenja X X  

Manjše zadovoljstvo s telesom X X  

Poškodbe  X  

Psihosomatski znaki X X  

Nezadovoljni z življenjem X X X 

Slabša ocena zdravja X X  

Nasilje  X X 

Neuporaba zanesljive zaščite pred 
nosečnostjo X   

Spolni odnos X  X 

Uporaba marihuane   X 

Pitje alkoholnih pijač X X X 

Raba tobaka X X X 

Neredna telesna dejavnost X   

Neredno ščetkanje zob X X X 

Pogosto uživanje sladkanih pijač 
ali sladkarij   X 

Neredno uživanje sadja in 
zelenjave 

X X X 

Neredno zajtrkovanje X X X 

Vir: Z zdravjem povezana vedenja mladostnikov, 2007. 
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2.4.4 Vpliv prehranske politike države na prehranjevalne navade mladostnikov 
 

Država bi na prehranjevalne navade lahko vplivala z visoko obdavčitvijo določenih živil z 

visoko vsebnostjo sladkorja, nezdravih maščob in soli, kar bi lahko na dolgi rok zmanjšalo 

porabo teh živil, oziroma s subvencioniranjem za zdrava živila. K izboljšanju stanja bi 

pripomogle tudi izboljšave na področju označevanja in poimenovanja živil ter omejitvi 

oglaševanja nanj zdravih izdelkov, podobno kot je že v veljavi pri tobačnih in alkoholnih 

izdelkih. 

 

Leta 2007 je bil v okviru akcije v državah Evropske unije objavljen Nacionalni program 

spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja od leta 2007 do 2012 (Fras idr., 2007).  

Za otroke in mladostnike do 18. leta starosti so bili postavljeni naslednji cilji: 

• 30 % povečanje deleža otrok in mladostnikov, ki so telesno aktivni vsaj eno uro dnevno. 

• 20 % povečanje deleža otrok in mladostnikov, ki pot v šolo in pri vsakodnevnih opravkih 

pretežno prepešačijo ali prekolesarijo. 

• 30 % zmanjšanje deleža tistih, ki pred televizijo in računalnikom preživijo več kot 4 ure 

dnevno. 

• 10 % zmanjšanje deleža čezmerne prehranjenosti in debelosti med otroki in mladostniki.  

 

Jeriček s sod. (2007) trdi, da ima država na voljo številne učinkovite ukrepe in pristope, s 

katerimi lahko uspešno krepi zdravje in rešuje obstoječe probleme na področju vedenj, 

povezanih z zdravjem mladostnikov.  

• Povečanje cenovne dostopnosti bolj zdrave hrane, kot sta npr. sadje in zelenjava, ter 

vzpostavitev pogojev in spodbud za preoblikovanje hranilne sestave živil v zdravju bolj 

naklonjene alternative, še posebej za tista nezdrava živila, ki so priljubljena med otroki in 

mladostniki.  

• Uvedba promocijskih programov za spodbujanje splošne kulture varne telesne dejavnosti 

z vključenimi ukrepi (npr. subvencije, brezplačni programi vadbe, brezplačen dostop do 

pokritih rekreacijskih površin), s pomočjo katerih bo telesna dejavnost dostopna tudi 

mladim iz družin s slabšim socialno-ekonomskim položajem in družinam na splošno.  

• Uvedba programov za izboljšanje ravni varnosti v skupnosti s kombinacijo strategij 

spreminjanja vedenja in okolja.  
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• Omejitev trženja nezdrave hrane in pijače otrokom in mladostnikom s posebno zaščito 

pred trženjem v šolskem okolju (prepoved oglaševanja, prepoved namestitve avtomatov 

in prepoved nagradnih iger).  

• Ohranitev in izboljšanje zakonsko urejenega sistema organizirane šolske prehrane (z 

ohranitvijo lastnih kuhinj, z možnostjo uživanja vseh priporočenih obrokov med poukom 

ali v varstvu ter z vključevanjem živil iz lokalne ponudbe).  

• Povečanje dostopnosti zdravih prehranskih izbir (sadje, zelenjava, mlečni izdelki itn.) za 

vse šole, zlasti iz do okolja prijazne lokalne pridelave in predelave z optimalnim 

koriščenjem finančne pomoči EU.  

• Določanje minimalnih standardov in pogojev za zagotavljanje varnosti in preprečevanja 

poškodb.  

• Znatno zvišanje obdavčitve ter s tem cen tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač.  

• Uvedba popolne prepovedi oglaševanja in razstavljanja na prodajnih mestih za tobačne 

izdelke in ustrezna omejitev ali popolna prepoved oglaševanja pri alkoholnih pijačah.  

• Prepoved donacij v tobačno ter sponzorstev in donacij v alkoholno industrijo.  

• Zmanjšanje dostopnosti tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač (z npr. uvedbo licenciranja 

in omejitvijo števila, lokacije in vrst prodajnih mest tobačnih izdelkov, pri alkoholnih 

pijačah z omejitvijo akcij) ter prepovedane droge konoplje.  

• Uvedba učinkovitejših zdravstvenih opozoril na tobačnih izdelkih (slikovna opozorila na 

obeh straneh pakiranj, znatno povečana velikost opozoril, zamenjava kvantitativnih 

opisov vsebnosti s kvalitativnimi idr.).  

• Uvedba prepovedi prodaje tobačnih izdelkov z dodanimi okusi (sladki, sadni, osvežilni 

idr.) in prepoved določenih drugih aditivov v tobačnih izdelkih. Omejitev in ureditev 

promocije in prodaje izdelkov iz konoplje oziroma izdelkov, ki vsebujejo konopljo, ter 

pripomočkov za gojenje in uporabo prepovedane droge konoplje, s ciljem razločevanja 

od industrijske konoplje.  

• Uvedba ustrezne kaznovalne politike (progresivne) v povezavi s posameznimi ukrepi.  

• Zagotavljanje rednega in načrtovanega vrednotenja ukrepov in programov.  
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V Republiki Sloveniji so bile leta 2000 objavljene prehranske smernice (CINDI, 2004). 

Prehranske smernice za splošno populacijo, ki temeljijo na priporočenem prehranskem vzorcu 

in upoštevajo nezdravo prehranjevanje v Republiki Sloveniji, temeljijo na 12 korakih do 

zdravega prehranjevanja, ki ohranja ali izboljšuje zdravstveno stanje prebivalcev:  

• V jedi uživajte. Izbirajte polnovredno in pestro hrano, ki naj vsebuje več živil 

rastlinskega  kot živil živalskega izvora. 

• Jejte kruh, testenine, riž in krompir večkrat na dan. 

• Večkrat dnevno jejte pestro zelenjavo in sadje (najmanj 400 g dnevno). Izbirajte 

lokalno pridelano, svežo zelenjavo in sadje. 

• Bodite telesno dejavni toliko, da bo vaša telesna teža normalna (ITM 20 - 25). 

• Nadzorujte količine zaužite maščobe (ne več kot 30 % dnevnega energijskega vnosa) 

in nadomestite večino nasičenih maščob (živalskih maščob) z nenasičenimi 

rastlinskimi olji. 

• Nadomestite mastno meso in mastne mesne izdelke s stročnicami, ribami, perutnino 

ali pustim mesom. 

• Dnevno uživajte priporočene količine manj mastnega mleka in manj mastnih in slanih 

mlečnih izdelkov (jogurt, kislo mleko, kefir, sir). 

• Hrano sladkajte zmerno in izbirajte živila, ki vsebujejo malo sladkorja. Omejite 

pogostost uživanja slaščic in sladkih pijač. 

• Jejte manj slano hrano. Dnevna poraba soli naj ne presega 1 čajne žličke (6 g) soli, 

vključno s soljo, ki jo zaužijete v kruhu, gotovih pripravljenih in konzerviranih jedeh. 

• Če pijete alkohol, ga ne uživajte več kot 2 enoti dnevno (1 enota je 10 g alkohola). 

• Hrano pripravljajte zdravo in higiensko. Primerni načini, ki vplivajo na zmanjševanje 

maščobe pri pripravi jedi so: kuhanje, dušenje, pečenje ali priprava v mikrovalovni 

pečici. 

• Za dojenčka je najustreznejše izključno dojenje do šestega meseca, ki ga nadaljujte ob 

ustrezni dopolnilni prehrani v prvih letih.  

 

2.4.4.1 Pregled sprememb subvencioniranja šolske malice za dijake 

 

24. 4. 2008 je bil na seji Državnega zbora Republike Slovenije soglasno sprejet Zakon o 

subvencioniranju dijaške prehrane (ZSDijP). Zakon v svojem 6. členu navaja, da so 
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upravičenci do dnevnega toplega obroka vse osebe s statusom dijaka, ki se izobražujejo v 

srednjih šolah v Republiki Sloveniji in ki niso zaposlene oziroma vpisane v evidenco 

brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje (Zakon o subvencioniranju dijaške 

prehrane, 2008). September leta 2008 ni v slovenske srednje šole in njihovo organizacijo 

prehrane prinesel le novega šolskega leta, pač pa tudi pomembne novosti. Starši, stroka in 

Dijaška organizacija so sprejem Zakona o subvencioniranju dijaške prehrane navdušeno 

pozdravili, strokovna javnost pa je bila skeptična, saj so od sprejetja zakona trdili, da za ta 

ukrep v državnem proračunu ni dovolj sredstev. 

Novembra leta 2008 so v Sloveniji potekale parlamentarne volitve, na katerih je kljub 

populističnim ukrepom takratnega premiera vlado prevzela druga stranka. Ministrstvo za 

šolstvo in šport je izvedlo raziskave in analize, katerih cilj je bil ugotoviti, ali je ocenjenih 40 

milijonov evrov, ki bodo porabljeni v prvem letu subvencioniranja, ustrezno porabljenih. 

Rezultati ankete, ki so jo poslali ravnateljem, so pokazali marsikatero pomanjkljivost in 

slabost. Od prekratkih odmorov za ustrezno uživanje obroka do neustreznega odnosa dijakov 

do brezplačne hrane, česar posledica je bila tudi ogromna količina zavržene hrane.  

Nova vlada je zato februarja 2010 pripravila nov zakon o šolski prehrani, s katerim naj bi 

subvencijo za prehrano razširili na področje osnovnih šol, hkrati pa bi subvencioniranje 

prehrane dijakov vezali na njihov socialni položaj.  

20. 5. 2010 je tako Državni zbor sprejel nov Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre), ki je v svojem 

3. delu urejal problematiko subvencioniranja. Splošna subvencija v višini dveh tretjin malice 

pripada vsem dijakom, dodatna tretjina subvencije pa je namenjena le tistim dijakom, ki 

zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za malice. Pri ugotavljanju 

upravičenosti do dodatne subvencije se upošteva dohodek na družinskega člana, izražen v 

odstotku povprečne plače v Republiki Sloveniji, in sicer do 30 % povprečne plače, 1/3 

dodatne subvencije v deležu cene malice in nad 30 % do 55 % povprečne plače 1/6 dodatne 

subvencije za dijake (Zakon o šolski prehrani, 2010). 

Zaradi stanja v državnem proračunu, primanjkljaja in povečujočega dolga so bili nujni ukrepi 

za sprejetje kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov, saj brez njih Slovenija ne more izboljšati 

svojega finančnega stanja, kar bi pomenilo tudi hitro rast dolga. Uravnoteženje javnih financ 

je nujno za zagotavljanje stabilnega in vzdržnega domačega makroekonomskega okolja pa 

tudi za uresničitev zahtev direktive Evropske unije. Vlada z interventnimi spremembami 

zakonov prvič korenitejše posega v znižanje obsega in strukture javnih izdatkov z namenom 

povečevanja možnosti za rast, ki je ključni predpogoj za vzpostavitev dolgoročnega razvoja 
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Slovenije (Zakon za uravnoteženje javnih financ, 2012). Zato je z 31. 5. 2012 začel veljati 

Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki na področju subvencioniranja šolske prehrane uvaja 

nekaj pomembnih novosti. Zakon v svojem 141. členu določa spremembo pravice do 

subvencioniranja šolske malice. Cilj spremembe zakona o šolski prehrani je zagotoviti 

splošno subvencijo socialno najbolj ogroženim učencem in dijakom. Zakon tako v svojem 93. 

členu navaja, da ne glede na določbe Zakona o šolski prehrani (Zakon o šolski prehrani, 2010) 

je od 1. septembra 2012 do splošne subvencije upravičen samo tisti učenec oziroma dijak, ki 

mu je priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice, teh je po trenutnih 

ocenah okoli 27 % šolajoče se populacije. Meja za odobritev subvencije je do 42 % od 

povprečne plače na družinskega člana. V letu 2012 se bodo odhodki zmanjšali za 4,7 mio. 

EUR, v letu 2013 za 19 mio. EUR in v letu 2014 za 19 mio. EUR.  

S predlaganimi spremembami zakona so še naprej do brezplačne prehrane upravičeni socialno 

najbolj ogroženi učenci in dijaki. Odstotek dijakov se je s 1. 2. 2013 nekoliko povečal, saj je s 

tem dnem začel uporabljati nov Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1), ki je bil sprejet na seji 

Državnega zbora Republike Slovenije dne 28. 12. 2012. Zakon v prvem odstavku 13. člena 

navaja, da subvencija za malico še vedno obsega splošno subvencijo v višini 2/3 cene malice 

in dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice, vendar so se spremenile meje dohodkov za 

upravičenost do subvencije za šolsko malico. Tretji in četrti odstavek 25. člena navajata, da 

dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem 

dodatku oziroma državni štipendiji, znaša do 42 % neto povprečne plače v Republiki 

Sloveniji, pripada subvencija malice v višini cene malice, nad 42 do 53 % neto povprečne 

plače v Republiki Sloveniji pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice in nad 53 do 

64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada subvencija malice v višini 40 % 

cene malice (Zakon o šolski prehrani, 2013). 
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3 EMPIRI ČNI DEL 
 

3.1 Cilji in hipoteze 
 

Glede na predmet raziskave so bili postavljeni naslednji cilji: 

• Ugotoviti prehranske navade dijakov, ki so povezane z uživanjem šolske malice. 

• Ugotoviti, ali je sprememba načina subvencioniranja šolske malice v srednjih šolah 

vplivala na prehranske navade srednješolcev. 

• Ugotoviti, ali organizacija oskrbe z obroki v šoli vpliva na prehransko vedenje 

srednješolcev. 

• Ugotoviti vpliv spola, starosti in programa izobraževanja na prehransko vedenje 

srednješolcev. 

 

Skladno z zastavljenimi cilji smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H1: Ukinitev subvencije za šolsko malico je vplivala na to, da dijaki manj pogosto uživajo 

šolsko malico in da so se prehranske navade srednješolcev s tem ukrepom spremenile. 

H2: Organizacija oskrbe z obroki v šoli vpliva na prehranske navade srednješolcev. 

H3: Redno uživanje dnevnih obrokov se s starostjo mladostnikov zmanjšuje. 

H4: Dekleta se prehranjujejo bolj zdravo kot fantje. 

H5: Dijaki gimnazijskega programa se prehranjujejo bolj zdravo v primerjavi z dijaki 

strokovnih programov. 

 

3.2 Raziskovalna metoda 

3.2.1 Predstavitev vzorca in postopek zbiranja podatkov 
 

V vzorec je bilo vključenih 289 dijakov s treh slovenskih srednjih šol iz osrednjeslovenske in 

gorenjske regije. 

 

Spol: Vzorec zajema 289 dijakinj in dijakov, 40,5 % fantov in 59,5 % deklet (Preglednica 2). 
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Preglednica 2: Struktura anketiranih dijakov po spolu. 
SPOL N f (%) 

Moški 117 40,5 

Ženski 172 59,5 

SKUPAJ 289 100,0 

 

Starost: Vzorec zajema 58,1 % dijakov 2. letnika, starih od 15 - 16 let, in 41,9 % dijakov 4. 

letnika, starih od 17 - 19 let. 

Preglednica 3: Struktura anketiranih dijakov po starosti. 

STAROST(leta) N f (%) 

15 10 3,5 

16 144 49,8 

17 23 8,0 

18 109 37,7 

19 3 1,0 

SKUPAJ 289 100,0 

 

Preglednica 4: Struktura anketiranih dijakov po letniku izobraževanja. 

LETNIK IZOBRAŽEVANJA N f (%) 

2. letnik 168 58,1 

4. letnik 121 41,9 

SKUPAJ 289 100,0 

 

Program izobraževanja: Gimnazijski program in programi strokovnih srednjih šol se 

razlikujejo glede na učne vsebine. Vzorec zajema 53,6 % dijakov gimnazijskega programa in 

46,4 % dijakov strokovnih programov (Preglednica 5). 

 

Preglednica 5: Struktura anketiranih dijakov po vrsti programa izobraževanja. 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA N f (%) 

Gimnazijski program 155 53,6 

Strokovni program 134 46,4 

SKUPAJ 289 100,0 

 

Za pridobivanje podatkov o življenjskem slogu, prehranjevalnih navadah in odnosu dijakinj in 

dijakov do šolske malice in subvencije za šolsko malico smo uporabili deskriptivno metodo 

raziskovanja. Podatke smo zbrali z vprašalnikom, ki je vključeval vprašanja o socio–

demografskih značilnostih anketirancev, njihovih prehranjevalnih navadah in odnosu do 

prehranjevanja ter organizacije šolske malice.  
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Statistično analizo podatkov smo opravili z računalniškim programom SPSS. Uporabljene so 

bile osnovne statistične metode za ugotavljanje razlik med obravnavanimi spremenljivkami, t-

test in χ2 test. Pri vseh analizah smo vrednost P < 0,05 opredelili za statistično značilno. 

3.2.2 Opis treh sodelujočih šol 

Anketiranje smo izvajali na treh srednjih šolah v osrednjeslovenski in gorenjski regiji. Zaradi 

varovanja podatkov imen šol ne navajamo ampak smo jih označili, kot je navedeno v 

Preglednici 6. 

Preglednica 6: Anketirani dijaki glede na šolo. 

ŠOLA DIJAKI (N) f (%) 

ŠOLA A 87 30,1 

ŠOLA B  116 40,1 

ŠOLA C 86 29,8 

SKUPAJ 289 100,0 

 

3.2.2.1 Opis šole A 

Šola A se nahaja v osrednjeslovenski regiji. Na šoli se izvajajo trije programi, in sicer 

poklicni strokovni program ter dva gimnazijska programa, splošni in usmerjeni. V šolskem 

letu 2011/12 je bilo v vse tri izobraževalne programe vpisanih 763 dijakov, v šolskem letu 

2012/13 pa 753 dijakov. Popolno subvencijo za šolsko malico je v šolskem letu 2012/13 

prejemalo 46 dijakov, kar je 6,1%, 374 dijakov pa subvencije ni prejemalo. Vsak dan so na 

šoli povprečno razdelili do 350 šolskih malic. Šolske malice in kosila je pripravljal zunanji 

ponudnik. Vsi dijaki, ki so bili prijavljeni na malico, so urejali prijave, odjave in izbiro 

menijev na spletnem portalu. Izbirali so lahko med štirimi možnostmi malicami, in sicer med 

toplo mesno, toplo vegetarijansko, hladno mesno in hladno vegetarijansko malico. Jedilnik za 

posamezne malice je bil na spletnem portalu dosegljiv po 20. dnevu tekočega meseca za ves 

prihodnji mesec. Malica v popoldanskem času je bila po sklepu sveta šole samo hladna. 

Dijaki so malicali v prostoru šolske restavracije glede na razpored, ki ga je pripravila šola. 

Izven določenega razporeda restavracija dijaku ni bila dolžna zagotoviti šolske malice, dijak 

pa je lahko ob ustreznem plačilu prevzel hrano, ki jo je restavracija nudila dijakom, študentom 

in zaposlenim. 
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3.2.2.2 Opis šole B 

Šola se nahaja v gorenjski regiji. Na njej se izvajajo strokovni in poklicni programi, 

gimnazijski program in tudi program višješolskega izobraževanja. Šola je imela organizirano 

prehrano. Dnevni jedilnik je bil sestavljen iz treh menijev, tople mesne, tople vegetarijanske 

in hladne malice. Dvakrat na mesec so bili meniji sestavljeni zgolj iz ekološko pridelanih 

živil. V šolskem letu 2011/12 je bilo v vse izobraževalne programe vpisanih 811 dijakov, v 

šolskem letu 2012/13 pa 862. V šolskem letu 2011/12 je bilo na šolsko malico prijavljenih 

788 dijakov, v letu 2012/13 pa 756, od teh jih 33,9 % ni prejemalo subvencij za šolsko 

malico. Po novem zakonu (Zakon o šolski prehrani, 2013) je 100 % subvencijo za šolsko 

malico prejemalo 41,4 % dijakov, 70 % subvencijo 16,4 % in 40 % subvencijo 8,3 % dijakov. 

Šola ima lastno kuhinjo, svoje zaposlene kuharje ter organizatorja prehrane. 

3.2.2.3 Opis šole C 

Šola se nahaja v osrednjeslovenski regiji. Šola opravlja javno službo na področju splošnega 

izobraževanja, na njej se izvaja splošni gimnazijski program. V šolskem letu 2011/12 je bilo 

vpisanih 868 dijakov, od teh je bilo na šolsko malico prijavljenih 681. V šolskem letu 2012/13 

pa je bilo v program vpisanih 841 dijakov, od teh je bilo na šolsko malico prijavljenih 282 

dijakov. Subvencijo za šolsko malico v šolskem letu 2012/13 je prejemalo 51 dijakov, to je 

18,1 %. Šola ima lastno kuhinjo, v kateri zunanji ponudnik pripravlja malice in kosila. Poleg 

6 različnih malic so vsak dan nudili pester izbor sendvičev, izdelkov hitre prehrane, pizze in 

sladice, solate in smoothije ter brezalkoholne pijače. Dijaki so imeli na izbiro hladne mesne in 

vegetarijanske šolske malice, sestavljene iz najmanj treh izdelkov (razni sendviči oz. pakirani 

izdelki, pijača, sadje ali sladica) in tople mesne in vegetarijanske šolske malice, ki so 

sestavljene iz glavne jedi s prilogo ter dveh dodatkov. Izbirali so lahko med solato, sadjem ali 

sladico. Na podlagi zdravniških priporočil so pripravljali tudi dietne malice. 
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3.3 Rezultati z razpravo 

Glede na namen in cilje raziskave smo oblikovali vprašalnik. V prvem delu vprašalnika so 

dijaki odgovarjali na vprašanja, ki so bila namenjena ugotavljanju socio-demografske 

strukture anketirancev. 36,6 % dijakov živi v mestu, 63,4 % pa na vasi in v predmestju 

(Preglednica 7). 

Preglednica 7: Struktura anketiranih dijakov po kraju bivanja. 

KRAJ BIVANJA  N f (%) 

Mesto 106 36,6 

Vas 183 63,4 

SKUPAJ 289 100,0 

 

40,5 % anketiranih dijakov potrebuje za pot v šolo do 30 minut, 32,9 % jih potrebuje 30 min 

do 1 ure, 22,1 % 1 uro do 1,5 ure, 4,5 % pa jih za pot v šolo potrebuje več kot 1,5 ure. 

94,5 % anketiranih dijakov živi med tednom doma, 4,8 % pa v dijaškem domu. 

3.3.1 Subvencija za šolsko malico 
 

Podatek o številu dijakov, ki so v šolskem letu 2012/13 prejemali subvencijo za šolsko 

malico, smo pridobili z anketiranjem. Ker je bila anketa izvedena pred februarjem leta 2013, 

ko je stopil v veljavo Zakon o šolski prehrani (Zakon o šolski prehrani, 2013), je odstotek 

subvencioniranih dijakov nekoliko nižji, kot bi bil, če bi anketiranje izvedli po februarju leta 

2013, saj so se spremenile meje dohodkov za upravičenost do subvencije za šolsko malico. 

 

 

12,1%

79,9%

8,0%

DA

NE

NE VEM

 
Graf 1: Delež anketiranih dijakov, ki so prejemali subvencijo za šolsko malico v šolskem letu 
             2012/2013.  
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Pravico do subvencije za šolsko malico je imelo 12,1 % vprašanih srednješolcev, 79,9 % te 

pravice ni imelo. Med gimnazijci je imelo subvencijo 8,4 %, med dijakinjami in dijaki 

strokovnih šol pa 16,4 % (Graf 1). 

3.3.2 Odnos dijakov do šolske malice in vpliv ukinitve subvencije za šolsko malico na 
prehranjevalne navade srednješolcev 

 

Stališča dijakov do šolske malice in subvencije za šolsko malico smo ugotavljali na podlagi 

ocene stopnje strinjanja dijakov z navedenimi trditvami. Povprečne vrednosti so izračunane 

na osnovi 5 – stopenjske Likertove lestvice: 1 – Nikakor se ne strinjam, 2 – Se ne strinjam, 3 

– Niti se ne strinjam, niti se strinjam, 4 – Se strinjam, 5 – Popolnoma se strinjam. 

Preglednica 8: Stališča dijakov do šolske malice in subvencije za šolsko malico. 

 N M* SD 
Cena šolske malice je previsoka. 289 4,31 1,037 

Če bi bila šolska malice brezplačna, bi jo pogosteje užival/-a. 289 4,09 1,259 

Želim si subvencijo za šolsko malico. 289 4,26 1,120 

Šolska malica je dobro načrtovana. 289 2,98 1,126 

Za uživanje malice imam dovolj časa. 289 3,21 1,028 

Količina hrane pri malici ustreza mojim potrebam. 289 3,07 0,954 

Če prosim za dodatek pri šolski malici, ga dobim. 289 2,74 1,174 

Šolska malica je zdrava. 289 3,12 1,228 

Šolska malica je raznolika. 289 3,36 1,283 

Uživanje šolske malice koristi mojemu zdravju. 289 3,26 1,053 

Šolska malica je okusna. 289 3,10 1,066 

Pri kupovanju hrane sem pozoren/-a, da kupujem bolj zdrava živila. 289 3,35 1,164 

Ukinitev subvencije za šolsko malico je vplivala na to, da manj pogosto uživam 
malico v šoli. 

289 3,49 1,475 

Ukinitev subvencije za šolsko malico je vplivala na to, da se manj zdravo 
prehranjujem. 

289 2,80 1,323 

Ukinitev subvencije za šolsko malico je vplivala na to, da kupim več prigrizkov 
(čokolada, bomboni ...). 

289 2,85 1,371 

Ukinitev subvencije za šolsko malico je vplivala na to, da si pogosteje prinesem 

hrano od doma. 
289 3,30 1,475 

Pri pouku sem pogosto lačen/-a. 289 3,36 1,282 

Pri pouku sem pogosto žejen/-a. 289 3,47 1,296 

Malico uživamo v ustreznih prostorih. 289 3,58 1,231 
*M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi 5 - stopenjske Likertove lestvice (1 - Nikakor se ne strinjam, 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se 
ne strinjam, niti se strinjam, 4 - Se strinjam, 5 - Popolnoma se strinjam).  
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Dijaki se v največji meri strinjajo, da je šolska malice predraga (M=4,31), da če bi bila 

brezplačna, bi jo uživali pogosteje (M=4,09) in da si želijo subvencije za šolsko malico 

(M=4,26). Dijaki se ne strinjajo s tem, da je ukinitev subvencije vplivala na to, da se manj 

zdravo prehranjujejo (M=2,80) in da je ukinitev subvencije vplivala na to, da si večkrat kupijo 

prigrizke (M=2,85) (Preglednica 8).  

 

Z anketo smo želeli ugotoviti ali v stališčih dijakov do šolske malice in subvencije za šolsko 

malico obstajajo pomembne statistične razlike med spoloma. 
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Preglednica 9: Stališča dijakov do šolske malice in subvencije za šolsko malico glede na    
                          spol.                                                                                                                                      

 SPOL N M* SD T P 

Cena šolske malice je previsoka. 
Fantje 117 4,21 1,164 

-1,393 0,165 
Dekleta 172 4,38 0,938 

Če bi bila šolska malice brezplačna, bi jo pogosteje 

užival/-a. 

Fantje 117 4,11 1,344 
0,273 0,785 

Dekleta 172 4,07 1,202 

Želim si subvencijo za šolsko malico. 
Fantje 117 4,28 1,128 

0,325 0,745 
Dekleta 172 4,24 1,117 

Šolska malica je dobro načrtovana. 
Fantje 117 3,06 1,234 

0,961 0,338 
Dekleta 172 2,93 1,046 

Za uživanje malice imam dovolj časa. 
Fantje 117 3,21 1,332 

0,028 0,997 
Dekleta 172 3,21 1,253 

Količina hrane pri malici ustreza mojim potrebam. 
Fantje 117 2,68 1,279 

-4,656 0,000 
Dekleta 172 3,34 1,120 

Če prosim za dodatek pri šolski malici, ga dobim. 
Fantje 117 2,68 1,236 

-0,718 0,473 
Dekleta 172 2,78 1,132 

Šolska malica je zdrava. 
Fantje 117 3,24 0,997 

1,795 0,074 
Dekleta 172 3,03 0,917 

Šolska malica je raznolika. 
Fantje 117 3,52 1,072 

2,266 0,024 
Dekleta 172 3,24 0,985 

Uživanje šolske malice koristi mojemu zdravju. 
Fantje 117 3,38 1,024 

1,670 0,096 
Dekleta 172 3,17 1,067 

Šolska malica je okusna. 
Fantje 117 3,24 0,988 

1,882 0,061 
Dekleta 172 3,00 1,108 

Pri kupovanju hrane sem pozoren/-a, da kupujem bolj 

zdrava živila. 

Fantje 117 3,11 1,223 
-2,953 0,003 

Dekleta 172 3,52 1,095 

Ukinitev subvencije za šolsko malico je vplivala na to, 

da manj pogosto uživam malico v šoli. 

Fantje 117 3,46 1,399 
-0,250 0,803 

Dekleta 172 3,51 1,582 

Ukinitev subvencije za šolsko malico je vplivala na to, 

da se manj zdravo prehranjujem. 

Fantje 117 3,05 1,292 
2,662 0,008 

Dekleta 172 2,63 1,320 

Ukinitev subvencije za šolsko malico je vplivala na to, 

da kupim več prigrizkov  (čokolada, bomboni ...). 

Fantje 117 2,89 1,382 
0,420 0,675 

Dekleta 172 2,82 1,367 

Ukinitev subvencije za šolsko malico je vplivala na to, 

da si pogosteje prinesem hrano od doma. 

Fantje 117 2,98 1,408 
-3,067 0,002 

Dekleta 172 3,52 1,485 

Pri pouku sem pogosto lačen/-a. 
Fantje 117 3,49 1,343 

1,396 0,164 
Dekleta 172 3,27 1,233 

Pri pouku sem pogosto žejen/-a. 
Fantje 117 3,53 1,399 

0,604 0,547 
Dekleta 172 3,44 1,224 

Malico uživamo v ustreznih prostorih. 
Fantje 117 3,75 1,259 

1,955 0,052 
Dekleta  172 3,47 1,201 

*M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi 5 - stopenjske Likertove lestvice (1 - Nikakor se ne strinjam, 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se 

ne strinjam, niti se strinjam, 4 - Se strinjam, 5 - Popolnoma se strinjam). 
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Dekleta se s tem, da količina šolske malice ustreza njihovim potrebam, bolj strinjajo 

(M=3,34) kot fantje (M=2,68) in so bolj pozorna pri kupovanju zdravih živil (M=3,52) kot 

fantje (M=3,11). Dekleta (M=3,52) se tudi bolj strinjajo s tem, da je ukinitev subvencije 

vplivala na to, da si hrano pogosteje prinesejo od doma kot fantje (M=2,98). S tem, da je 

šolska malice raznolika se bolj strinjajo fantje (M=3,52) kot dekleta (M=3,24). Tudi s 

trditvijo, da je ukinitev subvencije vplivala na to, da se manj zdravo prehranjujejo, se bolj 

strinjajo fantje (M=3,05) kot dekleta (M=2,63). Pri vseh omenjenih trditvah so statistično 

pomembne razlike med spoloma (Preglednica 9). 

 

Z anketo smo želeli ugotoviti ali v stališčih dijakov do šolske malice in subvencije za šolsko 

malico obstajajo statistično pomembne razlike med dijaki različnih programov izobraževanja. 
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Preglednica 10: Stališča dijakov do šolske malice in subvencije za šolsko malico glede na                                 
                            program izobraževanja. 
 PROGRAM  N M*  SD T P 
Cena šolske malice je previsoka. Gimnazijski 155 4,24 1,099 -1,222 0,223 

Strokovni 134 4,39 0,957 
Če bi bila šolska malice brezplačna, bi jo 
pogosteje užival/-a. 

Gimnazijski 155 4,15 1,258 0,898 0,370 

Strokovni 134 4,01 1,262 

Želim si subvencijo za šolsko malico. Gimnazijski 155 4,08 1,200 -2,846 0,005 

Strokovni 134 4,46 0,986 
Šolska malica je dobro načrtovana. Gimnazijski 155 3,01 1,219 0,385 0,700 

Strokovni 134 2,96 1,010 
Za uživanje malice imam dovolj časa. Gimnazijski 155 3,33 1,352 1,686 0,093 

Strokovni 134 3,07 1,224 

Količina hrane pri malici ustreza mojim 
potrebam. 

Gimnazijski 155 3,07 1,264 0,026 0,979 

Strokovni 134 3,07 1,190 
Če prosim za dodatek pri šolski malici, ga 
dobim. 

Gimnazijski 155 2,68 1,162 -1,036 0,301 
Strokovni 134 2,82 1,188 

Šolska malica je zdrava. Gimnazijski 155 3,08 1,016 -0,771 0,442 
Strokovni 134 3,16 0,877 

Šolska malica je raznolika. Gimnazijski 155 3,28 1,096 -1,407 0,160 
Strokovni 134 3,45 0,938 

Uživanje šolske malice koristi mojemu 
zdravju. 

Gimnazijski 155 3,25 1,147 -0,249 0,804 

Strokovni 134 3,28 0,937 

Šolska malica je okusna. Gimnazijski 155 3,07 1,070 -0,444 0,657 
Strokovni 134 3,13 1,065 

Pri kupovanju hrane sem pozoren/-a, da 
kupujem bolj zdrava živila. 

Gimnazijski 155 3,34 1,170 -0,173 0,863 

Strokovni 134 3,37 1,160 

Ukinitev subvencije za šolsko malico je 
vplivala na to, da manj pogosto uživam 
malico v šoli. 

Gimnazijski 155 3,63 1,512 1,797 0,073 
Strokovni 134 3,32 1,417 

Ukinitev subvencije za šolsko malico je 
vplivala na to, da se manj zdravo 
prehranjujem.  

Gimnazijski 155 2,70 1,388 -1,468 0,143 

Strokovni 134 2,93 1,236 

Ukinitev subvencije za šolsko malico je 
vplivala na to, da kupim več prigrizkov  
(čokolada, bomboni ...). 

Gimnazijski 155 2,83 1,415 -0,292 0,770 

Strokovni 134 2,87 1,323 

Ukinitev subvencije za šolsko malico je 
vplivala na to, da si pogosteje prinesem 
hrano od doma. 

Gimnazijski 155 3,39 1,535 1,067 0,287 

Strokovni 134 3,20 1,402 
Pri pouku sem pogosto lačen/-a. Gimnazijski 155 3,14 1,315 -3,256 0,001 

Strokovni 134 3,62 1,194 
Pri pouku sem pogosto žejen/-a. Gimnazijski 155 3,24 1,339 -3,378 0,001 

Strokovni 134 3,75 1,193 
Malico uživamo v ustreznih prostorih. Gimnazijski 155 3,41 1,323 -2,624 0,009 

Strokovni 134 3,78 1,086 
*M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi 5 - stopenjske Likertove lestvice (1 - Nikakor se ne strinjam, 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se 
ne strinjam, niti se strinjam, 4 - Se strinjam, 5 - Popolnoma se strinjam). 
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Statistično pomembne razlike v mnenju dijakov o šolski malici in subvenciji zanjo med dijaki 

gimnazijskega in strokovnega programa ugotovimo pri naslednjih trditvah:  

»Želim si subvencije za šolsko malico«, pri čemer se dijaki strokovnih programov s tem bolj 

strinjajo (M=4,46) kot gimnazijci (M=4,08). S trditvama »Pri pouku sem pogosto lačen/a« in 

»Pri pouku sem pogosto žejen/a«se bolj strinjajo dijaki strokovnih programov, medtem ko si 

malico od doma večkrat prinesejo gimnazijci (M=3,39) v primerjavi z dijaki strokovnih 

programov (M=3,20). Da šolsko malico uživajo v ustreznih prostorih, se bolj strinjajo dijaki 

strokovnih programov (M=3,78) kot gimnazijci (M=3,41) (Preglednica 10). 

  

Z anketo smo želeli ugotoviti ali v stališčih dijakov do šolske malice in subvencije za šolsko 

malico obstajajo statistično pomembne razlike glede na letnik izobraževanja. V vzorec so bili 

vključeni dijaki 2. in 4. letnika.  
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Preglednica 11: Stališča dijakov do šolske malice in subvencije za šolsko malico glede na 
                            letnik izobraževanja. 
 LETNIK N M* SD T P 
Cena šolske malice je previsoka. 2. 168 4,32 0,993 0,260 0,795 

4. 121 4,29 1,099 
Če bi bila šolska malice brezplačna, bi jo pogosteje 
užival/-a. 

2. 168 4,15 1,252 1,086 0,278 

4. 121 3,99 1,268 

Želim si subvencijo za šolsko malico. 2. 168 4,38 1,036 2,141 0,033 

4. 121 4,09 1,211 
Šolska malica je dobro načrtovana. 2. 168 3,10 1,144 2,013 0,045 

4. 121 2,83 1,085 
Za uživanje malice imam dovolj časa. 2. 168 3,26 1,243 0,700 0,484 

4. 121 3,15 1,340 

Količina hrane pri malici ustreza mojim potrebam. 2. 168 3,17 1,187 1,593 0,12 

4. 121 2,93 1,276 
Če prosim za dodatek pri šolski malici, ga dobim. 2. 168 2,73 1,141 -0,302 0,763 

4. 121 2,77 1,223 

Šolska malica je zdrava. 2. 168 3,24 0,906 2,683 0,008 
4. 121 2,94 0,994 

Šolska malica je raznolika. 2. 168 3,46 0,996 2,115 0,035 
4. 121 3,21 1,056 

Uživanje šolske malice koristi mojemu zdravju. 2. 168 3,35 1,050 1,750 0,081 

4. 121 3,13 1,048 
Šolska malica je okusna. 2. 168 3,20 1,085 1,879 0,061 

4. 121 2,96 1,028 
Pri kupovanju hrane sem pozoren/-a, da kupujem 
bolj zdrava živila. 

2. 168 3,40 1,184 0,789 0,431 

4. 121 3,29 1,136 

Ukinitev subvencije za šolsko malico je vplivala na 
to, da manj pogosto uživam malico v šoli. 

2. 168 3,39 1,493 -1,292 0,197 

4. 121 3,62 1,445 

Ukinitev subvencije za šolsko malico je vplivala na 
to, da se manj zdravo prehranjujem. 

2. 168 2,79 1,317 -0,168 0,867 

4. 121 2,82 1,335 

Ukinitev subvencije za šolsko malico je vplivala na 
to, da kupim več prigrizkov  (čokolada, bomboni 
...). 

2. 168 2,80 1,329 -0,732 0,465 

4. 121 2,92 1,429 

Ukinitev subvencije za šolsko malico je vplivala na 
to, da si pogosteje prinesem hrano od doma. 

2. 168 3,15 1,492 -1,996 0,047 

4. 121 3,50 1,433 

Pri pouku sem pogosto lačen/-a. 2. 168 3,58 1,206 3,565 0,000 
4. 121 3,05 1,322 

Pri pouku sem pogosto žejen/-a. 2. 168 3,72 1,168 3,896 0,000 
4. 121 3,13 1,390 

Malico uživamo v ustreznih prostorih. 2. 168 3,71 1,159 2,178 0,030 
4. 121 3,40 1,307 

*M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi 5 - stopenjske Likertove lestvice (1 - Nikakor se ne strinjam, 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se 
ne strinjam, niti se strinjam, 4 - Se strinjam, 5 - Popolnoma se strinjam). 
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Statistično pomembne razlike glede na letnik izobraževanja (posledično tudi  glede na starost 

anketirancev) so pri trditvah: »Pri pouku sem pogosto lačen/a« in »Pri pouku sem pogosto 

žejen/a«, saj se z obema bolj strinjajo dijaki 2. letnika. Prav tako se dijaki 2. letnika bolj 

strinjajo s trditvami: »Malico uživamo v ustreznih prostorih«, »Šolska malica je raznolika«, 

»Šolska malica je zdrava«, »Šolska malica je dobro načrtovana«. Dijaki 2. letnika (M=4,38) 

se bolj kot dijaki 4. letnika (M=4,09) strinjajo s tem, da si želijo subvencije za šolsko malico. 

Dijaki 4. letnikov (M=3,50) pa si v primerjavi z dijaki 2. letnika (M=3,15) malico pogosteje 

prinesejo od doma (Preglednica 11). 

3.3.3. Telesna dejavnost dijakov 
 

Telesna dejavnost je opredeljena kot vsakršno telesno gibanje, ki ga opravljajo skeletne 

mišice in zahteva porabo energije. Telesna neaktivnost je na lestvici vodilnih dejavnikov 

tveganja umrljivosti na četrtem mestu. Redna in zmerna telesna aktivnost, kot so hoja, 

kolesarjenje, tek ali kakšna koli druga oblika športne aktivnosti, ima na zdravje velik in 

pomemben vpliv, saj zmanjša tveganje za bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni tipa 2, raka 

na debelem črevesju in dojkah ter depresijo. Poleg teh vplivov ustrezna količina aktivnosti 

pomaga nadzorovati telesno težo in zmanjšuje tveganja za zlome kosti (WHO, 2011). 

Svetovne smernice za preprečevanje nenalezljivih bolezni s telesno aktivnostjo priporočajo za 

otroke in mladostnike do 17. leta 60 minut dnevno zmerne do visoko intenzivne aerobne 

aktivnosti. Za to skupino telesna aktivnost vključuje igro, igranje, šport, transport, dnevna 

opravila in športno vzgojo v šoli. Pravilna telesna aktivnost prinaša koristi, kot so pravilen 

razvoj mišic, kosti in sklepov, razvoj zdravega srčnožilnega sistema, pravilen razvoj 

usklajevanja in kontrole gibanja ter vzdržuje zdravo telesno težo. Pri mladostnikih je telesna 

aktivnost povezana tudi s psihološkim razvojem, saj izboljšuje nadzor nad simptomi 

anksioznosti in depresije. Mladim pomaga tudi pri socialnem razvoju, zagotavlja izražanje 

samega sebe, dvigu samozavesti in socialnih stikih z vrstniki. Raziskave kažejo, da se telesno 

aktivnejši mladostniki lažje izogibajo slabim oblikam zdravega življenja, kot so droge, 

alkohol in tobak, in da imajo boljši šolski uspeh (WHO, 2011). 

V enem izmed sklopov vprašanj v anketi, smo dijake spraševali tudi o njihovi telesni 

aktivnosti. Ugotovili smo, da se 16,3 % vprašanih srednješolcev nikoli ne ukvarja s telesno 

dejavnostjo, ki traja najmanj 30 minut in pri kateri se oznojijo in so zadihani, 19,0 % se s tako 

aktivnostjo ukvarja 1-krat na teden, 23,5 % dijakov 2-krat na teden, 16,6 % dijakov 3-krat na 

teden in 24,6 % vprašanih dijakov 4-krat na teden ali več (Graf 2). 
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Raziskava HBSC kaže, da 80 % slovenskih mladostnikov ne dosega priporočil o redni telesni 

aktivnosti in da je zabeležen upad pri vseh skupinah, tudi pri fantih, starih 11 let, ki so bili v 

preteklosti zabeleženi kot najbolj telesno dejavni. Kljub nizkim deležem redno telesno 

dejavnih se naši mladostniki uvrščajo malo nad povprečje vrstnikov iz drugih držav (Jeriček 

idr., 2007). 

 

 
Graf 2: Pogostost ukvarjanja s telesno aktivnostjo, ki traja najmanj 30 minut in pri kateri se 
              dijaki oznojijo in so zadihani. 
 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, s katerimi smo ugotavljali pogostost gibanja med 
dijaki in ali obstajajo statistično pomembne razlike glede na spol, program in letnik 
izobraževanja.  
 
Preglednica 12: Pogostost ukvarjanja s telesno aktivnostjo, ki traja najmanj 30 minut in pri 
                            kateri se dijaki oznojijo in so zadihani glede na letnik, spol in program  
                            izobraževanja. 

 
 

 
N 

NIKOLI 
1-KRAT 

NA 

TEDEN 

2-KRAT 
NA 

TEDEN 

3-KRAT 
NA 

TEDEN 

4-KRAT 
NA 

TEDEN 

ALI VE Č 
χ2 2P 

N f(%) N f(%) N f(%) N f(%) N f(%) 

LETNIK  
2. 168 26 15,5 28 16,7 33 19,6 29 17,3 52 31,0 

10,669 0,031 
4.  121 21 17,4 27 22,3 35 28,9 19 15,7 19 15,7 

SPOL 
Fantje 117 9 7,7 7 6,0 26 22,2 27 23,1 48 41,0 

53,236 0,000 
Dekleta 172 38 22,1 48 27,9 42 24,4 21 12,2 23 13,4 

PROGRAM  
Gim * 155 25 16,1 31 20,0 36 23,2 27 17,4 36 23,2 

0,559 0,968 
Str. ** 134 22 16,4 24 17,9 32 23,9 21 15,7 35 26,1 

*Gim. (gimnazijski program izobraževanja) 
** Str. (strokovni program izobraževanja) 

 

Glede na spol in letnik izobraževanja dijakov je v pogostosti ukvarjanja s telesno aktivnostjo 

ugotovljena statistično pomembna razlika med dijaki. 31,0 % dijakov 2. letnika se s tako 
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aktivnostjo ukvarja 4-krat na teden ali več, medtem ko je takih dijakov 4. letnika 15,7 %, zato 

lahko domnevamo, da telesna aktivnost s starostjo upada. 22,1 % dijakinj in 7,7 % dijakov se 

nikoli ne ukvarja s telesno dejavnostjo, ki traja najmanj 30 minut in pri kateri se oznojijo in so 

zadihani. 41,0 % dijakov se ukvarja s tako aktivnostjo 4-krat na teden ali več, medtem ko je 

takih dijakinj 13,4 %. Ugotovili smo, da so fantje bolj aktivni kot dekleta. 

3.3.4      Uživanje dnevnih obrokov 
 

Naslednji sklop vprašanj v anketi se nanaša na uživanje dnevnih obrokov. Želeli smo 

ugotoviti, koliko dnevnih obrokov običajno zaužijejo dijaki med tednom in koliko od teh je 

toplih. Zanimalo nas je tudi, kako pogosto dijaki uživajo zajtrk, dopoldansko malico, kosilo, 

popoldansko malico, večerjo in nočne obroke (po 22. uri), pri čemer smo pri zajtrku želeli 

ugotoviti, ali obstajajo razlike med uživanjem zajtrka na dan anketiranja in drugimi dnevi. 

 

 

Graf 3: Delež dijakov glede na število redno zaužitih dnevnih obrokov hrane. 

 

10,0 % anketiranih dijakov običajno zaužije 2 redna obroka hrane dnevno, 34,2 % tri redne 

obroke, 35,6 % pa štiri redne obroke na dan. Priporočenih pet obrokov dnevno zaužije le 

nekaj manj kot 20 % dijakov (Graf 3). 
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Preglednica 13: Število redno zaužitih dnevnih obrokov hrane med dijaki glede na letnik, 
                            spol in program izobraževanja. 

  N 

0 

obrokov 

1 

obrok 

2 

Obroka 

3 

obroki 

4 

obroki 

5 

obrokov χ2 2P 

N f(%) N f(%)  N f(%)  N f(%)  N f(%)  N f(%)  

LE
T

N
IK

 

2.  168 0 0,0 2 1,2 16 9,5 57 33,9 57 33,9 36 21,4 
2,332 0,675 

4.  121 0 0,0 1 0,8 14 11,6 42 34,7 46 38,0 18 14,9 

S
P

O
L Fantje 117 0 0,0 1 0,9 10 8,5 39 33,3 43 36,8 24 20,5 

1,169 0,883 
Dekleta 172 0 0,0 2 1,2 20 11,6 60 34,9 60 34,9 30 17,4 

P
R

O
G

R
A

M
 Gim.

* 
155 0 0,0 2 1,3 14 9,0 51 32,9 56 36,1 32 20,6 

1,679 0,795 

Str.** 134 0 0,0 1 0,7 16 11,9 48 35,8 47 35,1 22 16,4 

*Gim. (gimnazijski program izobraževanja) 
** Str. (strokovni program izobraževanja) 

 

Izpuščanje obrokov je ena izmed slabih prehranjevalnih navad dijakov. 

 
 

 
Graf 4: Delež dijakov glede na pogostost uživanja toplih dnevnih obrokov. 
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Preglednica 14: Število dnevno zaužitih toplih obrokov med dijaki glede na letnik, spol in 
                            program izobraževanja. 

  N 
0 

obrokov 
1 

Obrok 
2 

Obroka 
3 

obroki 
4 

obroki 
5 

obrokov χ2 2P 
N f(%)  N f(%)  N f(%)  N f(%)  N f(%)  N f(%)  

LE
T

N
IK

 

2.  168 1 0,6 51 30,4 84 50,0 29 17,3 2 1,2 1 0,6 

3,681 0,596 
4.  121 0 0,0 47 38,8 56 46,3 17 14,0 1 0,8 0 0,0 

S
P

O
L Fantje 117 1 0,9 18 15,4 64 54,7 31 26,5 2 1,7 1 0,9 

39,101 0,000 
Dekleta 172 0 0,0 80 46,5 76 44,2 15 8,7 1 0,6 0 0,0 

P
R

O
G

R
A

M
 Gim.

* 
155 1 0,6 43 35,5 74 47,7 23 14,8 1 0,6 1 0,6 

2,748 0,739 

Str.** 134 0 0,0 55 32,1 66 49,3 23 17,2 2 1,5 0 0,0 

*Gim. (gimnazijski program izobraževanja) 
**Str. (strokovni program izobraževanja) 

 
Med spoloma obstaja statistično pomembna razlika v pogostosti uživanja toplih obrokov 

hrane, saj dijaki običajno zaužijejo 2,15 toplega obroka na dan, dijakinje pa 1,63 (Preglednica 

14). 

 

Skupaj z drugimi družinskimi člani običajno zaužije vsaj en obrok dnevno 89,6 % vprašanih 

srednješolcev. 46 % jih zaužije skupaj en obrok, 28,4 % dva obroka in 14,2 % tri obroke. 

Ugotovljena je bila statistično pomembna razlika med spoloma in med dijaki različnih 

programov izobraževanja. Dijaki skupaj z drugimi družinskimi člani v povprečju dnevno 

zaužijejo 1,71 obroka, dijakinje pa 1,36. Dijaki gimnazijskega programa skupaj z drugimi 

družinskimi člani zaužijejo 1,34 obroka, dijaki strokovnega programa pa 1,69 obroka. 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, s katerimi smo ugotavljali povprečno pogostost 

uživanja posameznih obrokov hrane med dijaki. 
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Povprečno pogostost uživanja posameznih obrokov hrane smo vrednotili z navedenim 

sistemom točkovanja: 

1 - Vsak dan, 

2 – 5-6-krat na teden, 

3 – 3-4-krat na teden, 

4 – 1-2-krat na teden, 

5 – 1-3-krat na mesec, 

6 - Nikoli. 

Preglednica 15: Pogostost uživanja posameznih dnevnih obrokov med dijaki. 

 

 
OBROKI 

SKUPAJ 

VSAK DAN 
3-6 - KRAT 

NA TEDEN 

1-3 - KRAT 

NA MESEC 
NIKOLI 

N f(%) N f(%) N f(%) N f(%) 

Zajtrk 117 40,5 54 18,7 22 7,6 38 13,1 

Dopoldanska malica 152 52,6 99 34,2 7 2,4 20 6,9 

Kosilo 209 72,3 62 21,5 3 1,0 5 1,7 

Popoldanska malica 72 24,9 65 22,5 32 11,1 66 22,8 

Večerja 142 49,1 92 31,8 18 6,2 10 3,5 

Nočni obroki (po 22.00 h) 23 8,0 48 16,6 55 19,0 123 42,6 

 

Skoraj polovica vprašanih dijakov (42,6 %) nikoli uživa obrokov po 22.00 uri. Zaskrbljujoča 

pa je ugotovitev, da samo 24,9 % dijakov uživa popoldansko malico in le 49,1 % večerjo 

(Preglednica 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dornik L. (2013). Prehransko vedenje dijakov v času pouka. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 
Pedagoška fakulteta. 

 

39 

Preglednica 16: Pogostost uživanja posameznih dnevnih obrokov med dijaki glede na letnik, 
                            spol in program izobraževanja. 

O
B

R
O

K
 

 
VSAK DAN 

3-6-KRAT 
NA 

TEDEN 

1-3-KRAT 
NA 

MESEC 
NIKOLI 

χ2 2 P 

N f(%) N f(%)  N f(%) N f(%) 

Z
aj

tr
k 

LETNIK 
2. 72 42,9 32 19,0 13 7,7 24 14,3 

5,192 0,393 
4. 45 37,2 22 18,2 9 7,4 14 11,6 

SPOL 
Fantje 51 43,6 19 16,2 9 7,7 13 11,1 

1,898 0,863 
Dekleta 66 38,4 35 20,3 13 7,6 25 14,5 

PROGRAM 
Gim.* 66 42,6 33 21,3 10 6,5 18 11,6 

3,461 0,629 
Str.** 51 38,1 21 15,7 12 9,0 20 14,9 

D
op

ol
da

ns
ka

 
m

al
ic

a 

LETNIK 
2. 103 61,3 46 27,4 3 1,8 9 5,4 

23,259 0,000 
4. 49 40,5 53 43,8 4 3,3 11 9,1 

SPOL 
Fantje 61 52,1 42 35,9 2 1,7 6 5,1 

7,460 0,189 
Dekleta 91 52,9 57 33,1 5 2,9 14 8,1 

PROGRAM 
Gim.* 80 51,6 52 33,5 3 1,9 12 7,7 

2,596 0,762 
Str.** 72 53,7 47 35,1 4 3,0 8 6,0 

K
os

ilo
 LETNIK 

2. 130 77,4 26 15,5 1 0,6 2 1,2 
14,132 0,015 

4. 79 65,3 36 29,8 2 1,7 3 2,5 

SPOL 
Fantje 87 74,4 22 18,8 1 0,9 4 3,4 

8,077 0,152 
Dekleta 122 70,9 40 23,3 2 1,2 1 0,6 

 PROGRAM 
Gim.* 113 72,9 35 22,6 1 0,6 3 1,9 

3,418 0,636 
Str.** 96 71,6 27 20,2 2 1,5 2 1,5 

P
op

ol
da

ns
ka

 
m

al
ic

a 

LETNIK 
2. 46 27,4 34 20,2 18 10,7 38 22,6 

4,019 0,547 
4. 26 21,5 31 25,6 14 11,6 28 23,1 

SPOL 
Fantje 36 30,8 24 20,5 14 12,0 24 20,5 

5,038 0,411 
Dekleta 36 20,9 4 23,8 18 10,5 42 24,4 

PROGRAM 
Gim.* 45 29,0 38 24,5 14 9,0 28 18,1 

7,558 0,182 
Str.** 27 20,1 27 20,1 18 13,4 38 28,4 

V
eč

er
ja

 

LETNIK 
2. 96 57,1 46 27,4 10 6,0 7 4,2 

15,186 0,010 
4. 46 38,0 46 38,0 8 6,6 3 2,5 

SPOL 
Fantje 68 58,1 34 29,0 4 3,4 2 1,7 

9,233 0,100 
Dekleta 74 43,0 58 33,7 14 8,1 8 4,7 

PROGRAM 
Gim.* 84 54,2 43 27,8 8 5,2 3 1,9 

8,394 0,136 
Str.** 58 43,3 49 36,5 10 7,5 7 5,2 

N
oč

ni
 o

br
ok

i (
po

 
22

.0
0 

h)
 

LETNIK 
2. 16 9,5 23 13,6 28 16,7 79 47,0 

7,218 0,205 
4. 7 5,8 25 20,6 27 22,3 44 36,4 

SPOL 
Fantje 12 10,3 30 25,6 17 14,5 43 36,8 

16,983 0,05 
Dekleta 11 6,4 18 10,5 38 22,1 80 46,5 

PROGRAM 
Gim.* 11 7,1 31 20,0 31 20,0 59 38,1 

5,886 0,318 
Str.** 12 9,0 17 12,7 24 17,9 64 47,8 

*Gim. (gimnazijski program izobraževanja) 
** Str. (strokovni program izobraževanja) 

 

Statistično pomembne razlike med spoloma glede na pogostost uživanja posameznih obrokov 

se pojavljajo pri uživanju večerje in nočnega obroka. Fantje pogosteje večerjajo in posegajo 

po nočnih obrokih kot dekleta. Večerje nikoli ne uživa 4,7 % deklet in 1,7 % fantov. Vsak dan 
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večerja 58,1 % fantov in 43,0 % deklet. Jeriček s sod. (2007) v svoji raziskavi ugotavlja, da 

dekleta večkrat izpuščajo zajtrk kot fantje.  

 

Nočne obroke 3–6-krat na teden uživa 25,6 % fantov in 10,5 % deklet. Statistično pomembne 

razlike med dijaki 2. letnikov in dijaki 4. letnikov so pri uživanju dopoldanske malice in 

kosila. Dijaki 2. letnikov dopoldansko malico uživajo pogosteje (61,3 %) kot dijaki 4. 

letnikov (40,5 %). Iz tega lahko sklepamo, da uživanje dopoldanske malice s starostjo upada 

(Preglednica 16). 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, ki predstavljajo razlike med uživanjem zajtrka na 

dan anketiranja in povprečnim uživanjem zajtrka srednješolcev. 

 

Preglednica 17: Delež dijakov, ki so zaužili zajtrk na dan anketiranja glede na letnik, spol in       
                            program izobraževanja. 

  N 
DA NE 

χ2 2P 
N f(%) N f(%) 

LETNIK  
2.  168 105 62,5 63 37,5 

91,038 0,509 
4.  121 68 56,2 53 43,8 

SPOL 
Fantje 117 71 60,7 46 39,3 

96,393 0,357 
Dekleta 172 102 59,3 70 40,7 

PROGRAM  
Gim.* 155 102 65,8 53 34,2 

105,885 0,153 
Str.** 134 71 53,0 63 47,0 

*Gim. (gimnazijski program izobraževanja) 
** Str. (strokovni program izobraževanja) 

 

Rezultati ankete kažejo, da je na dan anketiranja zajtrkovalo 60 % dijakinj in dijakov. Tisti 

dijaki, ki na dan anketiranja niso zajtrkovali, so kot vzrok za to navedli, da niso imeli časa 

(34,8 %), da se jim ni ljubilo zajtrkovati (2,4 %) in da niso imeli apetita (2,8 %). 

 

Raziskave kažejo, da mladostniki, ki uživajo zajtrk, večkrat dosežejo priporočene vrednosti 

vnosa vseh hranil tekom dneva kot tisti, ki zajtrka ne uživajo (Gabrijelčič, Pograjc, Gregorčič, 

Adamič in Čampa, 2005). V mednarodnem merilu se slovenski mladostniki uvrščajo v sam 

vrh tistih, ki najpogosteje izpuščajo zajtrk. Ko zajtrk sestavljajo zdrava ogljikohidratna živila, 

ki ugodno zvišujejo glukozo v krvi, se kognitivne in spominske zmožnosti povečajo. Za 

boljše počutje, razpoloženje in še večjo zmožnost reševanja problemskih nalog pa jih je 

potrebno kombinirati z beljakovinami. Izpuščeni zajtrk lahko posledično zmanjša telesne in 

duševne zmožnosti za kar 20 % (Gregorič, 2007). 
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Preglednica 18: Pogostost uživanja zajtrka med dijaki glede na letnik, spol in program  
                            izobraževanja. 

  N 

VSAK 

DAN 

5-6-KRAT 

NA 

TEDEN 

3-4-KRAT 

NA 

TEDEN 

1-2-KRAT 

NA 

TEDEN 

1-3-KRAT 

NA 

MESEC 

NIKOLI 
χ2 2P 

N f(%)  N f(%)  N f(%)  N f(%)  N f(%)  N f(%) 

LE
T

N
IK

 

2.  168 72 42,9 19 11,3 13 7,7 27 16,1 13 7,7 24 14,3 
5,19

2 
0,393 

4.  121 45 37,2 10 8,3 12 9,9 31 25,6 9 7,4 14 11,6 

S
P

O
L Fantje 117 51 43,6 10 8,5 9 7,7 25 21,4 9 7,7 13 11,1 1,89

8 
0,863 

Dekleta 172 66 38,4 19 11,0 16 9,3 33 19,2 13 7,6 25 14,5 

P
R

O
G

R
A

M
 

Gim.* 155 66 42,6 18 11,6 15 9,7 28 18,1 10 6,5 18 11,6 
3,46

1 
0,629 

Str.** 134 51 38,1 11 8,2 10 7,5 30 22,4 12 9,0 20 11,6 

*Gim. (gimnazijski program izobraževanja) 
**Str. (strokovni program izobraževanja) 

 

Rezultati ankete kažejo, da 40,5 % dijakinj in dijakov zajtrkuje vsak dan, 13,1 % jih nikoli ne 

zajtrkuje, 20,1 % jih zajtrkuje 1–2-krat tedensko, 7, 6 % pa jih zajtrkuje 1–3-krat mesečno. V 

drugem letniku zajtrkuje 42,9 % dijakov, v 4. pa le še 37,2 %, zaradi česar lahko trdimo, da 

redno zajtrkovanje s starostjo upada. Dekleta pogosteje izpuščajo zajtrk, saj jih vsak dan 

zajtrkuje 38,4 %, medtem ko je fantov, ki redno zajtrkujejo, 43,6 % (Preglednica 18). 

Za 34,6 % dijakov je bila šolska malica 1. obrok v dnevu, 65,4 % pa jih je jedlo že pred 

dopoldansko malico.  

Raziskava HBSC je pokazala, da kar 56 % naših mladostnikov med tednom ne zajtrkuje redno 

in da je to obrok, ki ga slovenski mladostniki največkrat izpuščajo. Delno lahko ta pojav 

pojasnimo z dobro organiziranostjo šolske prehrane, predvsem malice (Koprivnikar idr., 

2012), kar je primerljivo tudi z rezultati, ki smo jih pridobili z našo anketo (Preglednica 18). 

 

V anketi nas je zanimalo, katera živila dijakinje in dijaki najpogosteje uživajo za zajtrk. Želeli 

smo tudi izvedeti, kako pogosto si srednješolci prinesejo malico od doma in katera živila 

najpogosteje sestavljajo tako malico. Ugotavljali smo tudi pogostost prinašanja hrane v šolo 

glede na letnik, spol in program izobraževanja dijakov. 
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Graf 5: Najpogosteje vključena živila/jedi v zajtrk. 

 

Anketirane dijakinje in dijaki najpogosteje zajtrkujejo kruh in kosmiče, sledijo čokolino, 

pekovsko pecivo in jogurti. Kosmiče največkrat zaužijejo z mlekom, jogurtom in sadjem, 

kruh pa z namazi (marmelada, čokoladni namaz, margarina, med, pašteta …) in kot sendvič 

(Graf 5). 

3.3.5    Prinašanje malice od doma 
 

Dijake smo v vprašalniku spraševali o tem, kako pogosto prinašajo malico od doma in katera 

živila/jedi vanjo najpogosteje vključijo.  

 

 
Graf 6: Delež dijakov glede na pogostost prinašanja malice v šolo od doma. 

 

Anketirani dijaki v malico, ki jo prinesejo od doma, največkrat vključujejo sendviče, sadje, 

jogurt, pekovsko pecivo, pa tudi sladkarije, oreščke in suho sadje ter kruh in razne namaze 

(Graf 7). 
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Malico od doma večkrat prinesejo dijakinje (64,0 %) kot dijaki (36,8 %), kar je tudi 

pomembna statistična razlika med spoloma. Glede na program in letnik izobraževanja med 

dijaki v pogostosti prinašanja malice od doma statistično pomembne razlike ni, jo pa 

pogosteje prinašajo dijaki gimnazijskega programa (58,1 %) kot dijaki strokovnega programa 

(47,0 %) ter dijaki 4. letnika (61,2 %) kot dijaki 2. letnika (47,0 %) (Preglednica 19).  
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Najpogosteje vključena živila/jedi v malico, ki jo dijaki prinesejo od doma
 

Graf 7: Najpogosteje vključena živila/jedi v malico, ki jo dijaki prinesejo od doma. 

 

Preglednica 19: Pogostost prinašanja malice v šolo od doma glede na letnik, spol in program 
                            izobraževanja. 

  N 
NIKOLI VSAK DAN 

3-4-KRAT 
NA TEDEN 

1-2-KRAT NA 
TEDEN χ2 2P 

N f(%) N f(%) N f(%) N f(%) 

LE
T

N
IK

 

2.  168 89 53,0 37 22,0 14 8,3 28 16,7 

5,883 0,117 
4.  121 47 38,8 33 27,3 12 9,9 29 24,0 

S
P

O
L Fantje 117 74 63,2 17 14,5 9 7,7 17 14,5 

21,632 0,000 
Dekleta 172 62 36,0 53 30,8 17 9,9 40 23,3 

P
R

O
G

R
A

M
 

Gim.* 155 65 41,9 38 24,4 17 11,0 35 22,6 

4,704 0,195 

Str.** 134 71 53,0 32 23,9 9 6,7 22 16,4 

*Gim. (gimnazijski program izobraževanja) 
** Str. (strokovni program izobraževanja) 
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3.3.6    Kupovanje hrane v šoli, na poti v in iz šole 
 

Dijaki v šoli, na poti v in iz šole najpogosteje posegajo po sladkarijah (čokolada, piškoti, 

bomboni, …), sendvičih, kruhu (žemlja, slanik, sirova, sezam, makova štručka …) in 

pekovskih izdelkih (rogljiči, zavitki, krofi, …) ter hitri prehrani (kebab, pica, burek) (Graf 8). 

 

 

Graf 8: Najpogosteje kupljena živila/jedi v šoli in na poti v/iz šole. 

3.3.7    Stroški za prehrano dijakov 
 

V anketi smo dijake spraševali o tem koliko denarja porabijo za nakup hrane v času pouka pri 

čemer je strošek šolske malice izključen.  

 

Šolska malica v šolskem letu 2012/2013 je stala 2,42 EUR.  

 

Skoraj polovica vprašanih dijakov je v povprečju na dan porabila za hrano od 1 do 2 EUR. 

Plačilo malice, ki jo dobijo v šoli, v ta znesek ni všteto. Statistično pomembna razlika v 

porabi denarja je med dijaki različnih letnikov. Starejši dijaki povprečno porabijo več denarja 

kot mlajši dijaki (Preglednica 21). 
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Preglednica 20: Vsota denarja, ki ga dijaki porabijo v času pouka in ni namenjena nakupu 
                            šolske malice. 

PORABLJEN DENAR (EUR) N f(%) 

0,00 - 0,50 46 15,9 

0,51 - 1,00 47 16,2 

1,01 - 2,00 127 43,9 

2,01 - 3,00 46 15,2 

3,01 - 4,00 7 2,4 

NAD 4,01 17 5,8 

 

Preglednica 21: Vsota denarja, ki ga dijaki porabijo v času pouka in ni namenjena nakupu   
                            šolske malice glede na letnik, spol in program izobraževanja. 

  N 
0,00-1,00 1,01-2,00 2,01-3,00 3,01-4,00 NAD 4,01 

χ2 2P 
N f(%)  N f(%)  N f(%)  N f(%)  N f(%) 

LE
T

N
IK

 

2.  168 63 37,8 74 44,3 22 13,2 4 2,4 4 2,4 

40,916 0,008 

4.  121 30 24,9 53 43,8 22 18,2 3 2,4 13 10,8 

S
P

O
L Fantje 117 30 25,7 56 47,8 18 15,5 5 4,3 8 6,9 

23,218 0,389 

Dekleta 172 63 36,9 71 41,6 26 15,2 2 1,2 9 5,3 

P
R

O
G

R
A

M
 

Gim.* 155 47 30,4 75 47,6 24 15,5 3 1,9 7 4,4 

23,558 0,371 

Str.** 134 46 34,7 53 39,9 20 15,1 4 3,0 10 7,6 

*Gim. (gimnazijski program izobraževanja) 
* Str. (strokovni program izobraževanja) 
 

Na nakup določenih živil vplivajo različni dejavniki, kot so okus, izgled, cena in hranilna 

vrednosti živil. Epidemija debelosti je povezana s prekomernim uživanjem sladkorjev in 

maščob ter nezdravim življenjskim slogom mladih. Maščobe in sladkorji zagotovijo velik 

vnos energije, cena teh živil pa je relativno nizka. Cena živila je pomembne dejavnik nakupa. 

Raziskave so pokazale, da je mogoče z oblikovanjem cene vplivati na nakupovanje hrane.  

French (2003) ugotavlja, da se je z znižanjem cene prigrizkov v avtomatih za hrano povečala 

njihova prodaja. Raziskavo so opravili v 12 srednjih šolah in 12 delovnih območjih. Znižanje 

cene prigrizkov z manjšo vsebnostjo maščobe je vplivalo na povečanje prodaje v primerjavi z 

običajnimi cenovnimi pogoji.  
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Drugo študijo so opravili v dveh srednjih šolah, in sicer so za 50 % znižali cene svežega sadja 

in korenja. Prišlo je do 4-kratnega povečanja prodaje svežega sadja in 2-kratnega povečanja 

prodaje korenja (French, 2003). Obe raziskavi kažeta, da je znižanje cen učinkovita strategija 

za povečanje nakupa zdravih živil. Strategija zmanjšanja cen zdravih živil bi morala biti del 

javno zdravstvene strategije, ki jo je potrebno izvajati preko političnih pobud in sodelovanja 

različnih deležnikov.  

3.3.8    Zaznane spremembe pri šolski malici v tekočem šolskem letu v primerjavi s 
preteklim šolskim letom 

 

Ker je bila v začetku šolskega leta 2012/13 ukinjena popolna subvencija enega toplega obroka 

dnevno za dijaka, nas je zanimalo, ali je ukinitev prinesla kakšne spremembe. Želeli smo 

izvedeti, koliko dijakov je, v tekočem šolskem letu, uživalo šolsko malico v primerjavi s 

preteklim šolskim letom in če so zaznali pri šolski malici kakšne spremembe. 

 

 
Graf 9: Delež dijakov glede na pogostost uživanja šolske malice v tekočem šolskem letu v 

              primerjavi s preteklim šolskim letom. 

 

 

Šolsko malico je v primerjavi s preteklim šolskim letom pogosteje uživalo 2,8 % dijakinj in 

dijakov. V tekočem šolskem letu je glede na preteklo šolsko leto pogosteje uživalo šolsko 

malico 4,5, % dijakov strokovnega programa in 1,3 % dijakov gimnazijskega programa, manj 

pogosto pa 53,7 % dijakov strokovnih programov in 61,4 % dijakov gimnazijskega programa 

(Graf 9). 
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Preglednica 22: Pogostost uživanja šolske malice med dijaki v tekočem šolskem letu v 

                            primerjavi s preteklim šolskim letom glede na letnik, spol in program 

                            izobraževanja. 

  N 

BOLJ 

POGOSTO 

ENAKO 

POGOSTO 

MANJ 

POGOSTO χ2 2P 

N f (%) N f (%) N f (%) 

LETNIK  
2.  168 6 3,6 68 40,7 92 55,1 

3,993 0,407 
4.  121 2 1,7 43 35,8 74 61,7 

SPOL 
Fantje 117 4 3,4 66 38,5 67 57,3 

2,437 0,656 
Dekleta 172 4 2,4 45 38,8 99 58,2 

PROGRAM  
Gim.* 155 2 1,3 57 37,3 94 61,4 

5,764 0,217 
Str.** 134 6 4,5 54 40,3 72 53,7 

*Gim. (gimnazijski program izobraževanja) 
* Str. (strokovni program izobraževanja) 

 

Statistično pomembnih razlik med spoloma, letnikoma in programom izobraževanja v 

uživanju šolske malice v tekočem šolskem letu v primerjavi s preteklim šolskim letom ni. 

Šolsko malico v tekočem šolskem letu v primerjavi s preteklim šolskim letom uživajo redkeje 

dijaki 4. letnika (61,7 %) kot dijaki 2. letnika (55,1 %), dekleta (58,2 %) kot fantje (57,3 %) 

ter gimnazijci (61,4 %) kot dijaki strokovnih programov (53,7 %) (Preglednica 22).  

 

Preglednica 23: Zaznane spremembe pri šolski malici v primerjavi s preteklim šolskim 
                            letom. 
SPREMEMBE N f (%) 

Šolska malica je dražja. 91 41, 5 

Pri šolski malici je več izbire med obroki. 3 1,4 

Pri šolski malici je manj izbire med obroki. 2 0,9 

Pri šolski malici dobimo manjše porcije. 21 9,6 

Šolska malica je slabša. 31 14,2 

Pri razdeljevalnem pultu je manj gneče. 2 0,9 

Pri razdeljevalnem pultu je več gneče. 1 0,4 

Šolske malice v tekočem šolskem letu nimam. 58 26,5 

Pri šolski malici ne zaznam nobenih sprememb. 12 5,5 

V šolski kuhinji je zaposlen nov kuhar. 2 0,9 

 

Na vprašanje, katere spremembe dijaki zaznajo v primerjavi s preteklim šolskim letom, je 

odgovorilo 219 dijakov. Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato sem izbrala najpogostejše 

odgovore. Največ vprašanih dijakov je odgovorilo, da je šolska malica dražja, da so porcije 

pri šolski malici manjše in da so šolske malice slabše (Preglednica 23). 
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3.3.9    Uživanje pijač, živil in jedi  
 

V naslednjem sklopu vprašanj smo želeli izvedeti, kako pogosto dijaki uživajo izbrane pijače, 

jedi in živila. Dijaki so imeli v anketi na izbiro že v naprej izbrane pijače, jedi in živila. 

Pogostost uživanja posameznih pijač, živil in jedi smo vrednotili z navedenim sistemom: 

Večkrat na dan, 1-2-krat na dan, 4-6-krat na teden, 2-3-krat na teden, 1-krat na teden, 1-3-krat 

na mesec in Nikoli.  

 

3.3.9.1.    Pogostost uživanja posameznih pijač 

 

Človek naj bi dnevno zaužil toliko vode, kot jo njegovo telo izloči. Voda se iz telesa izloča 

preko seča in blata, skozi dihala in kožo. Izloči se približno 2500 ml vode dnevno (Referenčne 

vrednosti za vnos hranil, 2004). Voda je za naš organizem pomembna, saj uravnava telesno 

temperaturo, je gradnik telesa in pomembna za transport po njem.  

Količina vode v človeškem telesu je odvisna od spola, delež je manjši pri ženskah in pri 

starejših in je odvisen od deleža telesne maščobe, debelejši imajo manjši delež zaradi manjše 

količine mišične mase. Povprečni odrasel človek ima vode v telesu za približno 60 % telesne 

mase. Voda v telesu je v celicah, mišicah in krvi. Tri četrtine vode v telesu je v krvi, celicah in 

mišicah, ena četrtina pa v kosteh. Večino vode človek iz telesa izloča z urinom (1500 ml), s 

potenjem jo izgubimo okoli 1000 ml in okoli 200 ml z blatom. 

Za vzdrževanje dnevne ravni vode v telesu odrasli potrebujemo od 2000 ml do 2500 ml. V 

procesih metabolizma nastane dnevno okoli 250 ml vode, s hrano jo zaužijemo povprečno 

1000 ml, od 1500 do 1800 ml pa jo moramo dnevno zaužiti s pijačo. Minimalna količina 

vode, ki jo človek nujno potrebuje za izločanje raztopljenih snovi v seču, je okoli pol litra na 

dan (Ribič Hlastan, 2009). 
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Preglednica 24: Ocena količine dnevno zaužite vode. 

 

Dnevna količina popite vode (L) 

0,00 - 

0,50 

0,51 - 

1,00 

1,01 - 

2,00 

2,01 - 

3,00 

3,01 - 

4,00 

4,01 - 

5,00 

5,01 - 

6,00 

SKUPAJ 
N 42 119 103 20 4 0 1 

f (%) 14,2 41,2 35,7 6,9 1,3 0,0 0,3 

PROGRAM  

Gim.*  
N 18 68 54 11 3 0 1 

f(%)  11,7 43,8 34,9 7,1 1,9 0,0 0,6 

Str.**  
N 24 51 49 9 1 0 0 

f(%)  17,8 38,1 36,5 6,6 0,7 0,0 0,0 

 

LETNIK  

 

 

2.  
N 22 61 67 14 3 0 1 

f(%)  13,2 36,3 39,8 8,4 1,8 0,0 0,6 

4.  
N 20 58 36 6 1 0 0 

f(%)  16,5 47,9 29,8 4,9 0,8 0,0 0,0 

 

SPOL 

 

Fantje 
 

N 18 36 48 11 4 0 0 

f(%) 15,4 30,7 41,0 9,5 3,5 0,0 0,0 

Dekleta 
N 24 83 55 9 0 0 1 

f(%)  13,9 48,3 32,0 5,2 0,0 0,0 0,6 
*Gim. (gimnazijski program izobraževanja) 
* Str. (strokovni program izobraževanja) 

 

41,2 % vprašanih dijakov spije običajno od 0,5 L do 1 L vode na dan, kar je občutno manj od 

priporočil. 35,7 % vprašanih spije od 1 L do 2 L, kar je v skladu s priporočenimi vrednostmi 

(Preglednica 24). 

 

Slovenski mladostniki pogosto posegajo po manj zdravih pijačah, ki so jim dodani sladkorji, 

in se tako, v uživanju sladkih pijač, uvrščajo v sam vrh mednarodne lestvice. Raziskava 

HBSC je pokazala, da kar 37 % mladih pogosto uživa sladke pijače (Jeriček idr., 2007). V 

primeru uživanja sladkanih pijač pri petnajstletnikih so se statistično pomembne razlike 

pokazale med dijaki različnih izobraževalnih programov, in sicer sladkane pijače pije enkrat 

na teden ali redkeje več tistih mladostnikov, ki ocenjujejo svoj šolski uspeh nadpovprečno, in 

tistih, ki obiskujejo gimnazije (Artnik idr., 2011). 

 

Čeprav v naši raziskavi med dijaki različnih programov izobraževanja v pogostosti uživanja 

različnih pijač ni statistično pomembnih razlik, lahko iz rezultatov ugotovimo, da več 

gimnazijcev (87,7 %) kot dijakov strokovnih programov (78,4 %) pije vodo vsaj enkrat 

dnevno, medtem ko so večji porabniki vseh ostalih brezalkoholnih pijač dijaki strokovnih 

programov izobraževanja (Preglednica 25). 
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Preglednica 25: Pogostost uživanja posameznih pijač med dijaki glede na program  
                            izobraževanja. 

ŽIVILA/ 
JEDI 

PROGRAM 
Vsaj 1–krat 

na dan 
2-3-krat na 

teden 
1-3-krat na 

mesec 
Nikoli 

χ2 2 P 
N f (%) N f (%) N f (%) N f (%) 

Alkoholne pijače 
Gimnazijski 4 2,6 11 7,1 58 37,4 42 27,1 

6,098 0,412 
Strokovni 3 2,2 14 10,4 53 39,6 29 21,6 

Gazirane pijače 
(kokakola ...) 

Gimnazijski 4 2,5 20 12,9 54 34,8 43 27,7 
8,734 0,189 

Strokovni 12 8,9 19 14,2 38 28,4 30 22,4 

Negazirane sladke 
pijače (ledeni čaj, 

fruc ...) 

Gimnazijski 26 16,8 25 16,1 35 22,6 18 11,6 
13,931 0,030 

Strokovni 34 25,4 24 17,9 22 16,4 13 9,7 

Energijske pijače 
Gimnazijski 3 1,9 7 4,5 47 30,3 77 49,7 

7,879 0,247 
Strokovni 7 5,2 4 3,0 52 38,8 50 37,3 

Nektar ali sok 
Gimnazijski 33 21,3 21 13,5 30 19,4 12 7,7 

5,605 0,469 
Strokovni 40 29,8 24 17,9 23 17,2 9 6,7 

Voda 
Gimnazijski 136 87,7 5 3,2 4 2,6 3 1,9 

7,378 0,287 
Strokovni 105 78,4 3 2,2 5 3,7 5 3,7 

 
Preglednica 26: Pogostost uživanja posameznih pijač med dijaki glede na letnik 
                            izobraževanja. 

ŽIVILA/ 

JEDI 
LETNIK  

Vsaj 1–krat na 

dan 

2-3krat na 

teden 

1-3-krat na 

mesec 
Nikoli 

χ2 2p 

N f(%) N f(%) N f(%)  N f(%) 

Alkoholne 

pijače 

2. 5 3,0 7 4,2 64 38,1 56 33,3 
28,741 0,000 

4. 2 1,7 18 14,9 47 38,8 15 12,4 

Gazirane 

pijače 

(kokakola . 

..) 

2. 6 3,6 23 13,7 56 33,3 45 26,8 

4,226 0,646 
4. 10 8,2 16 13,2 36 29,8 28 23,1 

Negazirane 

sladke 

pijače 

(ledeni čaj, 

fruc ...) 

2. 34 20,2 28 16,7 32 19,0 22 13,1 

2,417 0,878 

4. 26 21,5 21 17,4 25 20,7 9 7,4 

Energijske 

pijače 

2. 10 6,0 3 1,8 53 31,5 80 47,6 
16,125 0,013 

4. 0 0,0 8 6,6 46 38,0 47 38,8 

Nektar ali 

sok 

2. 45 26,8 28 16,7 32 19,0 14 8,3 
8,068 0,233 

4. 28 23,1 17 14,0 21 17,4 7 5,8 

Voda 
2. 139 82,7 3 1,8 7 4,2 4 2,4 

4,358 0,628 
4. 102 84,3 5 4,1 2 1,7 4 3,3 

 

Statistično pomembne razlike med dijaki različnih letnikov se pojavijo v uživanju energijskih 

pijač in alkohola. Ta podatek je pričakovan, saj uživanje alkohola z leti narašča. Tretjina, 
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(33,3 %) dijakov 2. letnikov nikoli ne uživa alkohola, medtem ko je takih dijakov 4. letnika 

samo 12,4 % (Preglednica 26). 

Preglednica 27: Pogostost uživanja posameznih pijač med dijaki glede na spol. 

ŽIVILA/ 
JEDI 

SPOL 

Vsaj 1–

krat na 
dan 

2-3-krat na 
teden 

1-3-krat na 
mesec 

Nikoli 
χ2 2p 

N f(%)  N f(%) N f(%)  N f(%)  

Alkoholne pijače 
Fantje 7 6,0 18 15, 4 34 29,1 22 18,8 

30,965 0,000 
Dekleta 0 0,0 7 4,1 77 44,8 49 28,5 

Gazirane pijače 

(kokakola ...) 

Fantje 12 10,2 29 24, 8 26 22,2 19 16,2 
39,486 0,000 

Dekleta 4 2,4 10 5,8 66 38,4 54 31,4 

Negazirane sladke 

pijače (ledeni čaj, fruc 

...) 

Fantje 34 
29, 

1 
28 23,9 12 10,3 5 4,3 

31,159 0,000 

Dekleta 26 15,2 21 12,2 45 26,2 26 15,1 

Energijske pijače 
Fantje 9 7,7 5 4,3 42 35,9 39 33,3 

18,687 0,005 
Dekleta 1 0,6 6 3,5 57 33,1 88 51,2 

Nektar ali sok 
Fantje 33 28,2 20 17, 1 13 11,1 8 6,8 

11,220 0,082 
Dekleta 40 23,3 25 14,5 40 23,3 13 7,6 

Voda 
Fantje 94 80,3 4 3,4 2 1,7 5 4,3 

7,614 0,268 
Dekleta 147 85,4 4 2,3 7 4,1 3 1,7 

 

V vseh kategorijah pijač, razen pri vodi in nektarju/soku, se pojavljajo razlike v uživanju 

omenjenih pijač med spoloma. Razlike so statistično značilne. 33,3 % fantov nikoli ne uživa 

energijskih pijač, medtem ko je deklet, ki nikoli ne posegajo po energijskih pijačah, 51,2 %. 

Tudi po alkoholu, gaziranih in negaziranih sladkih pijačah pogosteje segajo fantje kot dekleta 

(Preglednica 27). 

 

Raziskava HBCS je pokazala, da fantje pogosteje pijejo sladke pijače kot dekleta (Jeriček idr., 

2007). Pri pitju alkoholnih pijač prevladujejo fantje, razen pri zgodnjem prvem pitju (v 

starosti 13 let ali manj), kjer razlik med spoloma ni. V pivskih navadah se dekleta počasi 

približujejo fantom. Obseg pitja alkoholnih pijač je v Sloveniji v starostnih skupinah 11 in 13 

let blizu ali na povprečju vrstnikov iz drugih držav. Starostna skupina mladih, starih15 let (še 

posebej 15-letni fantje), pa povprečje precej presega (Jeriček idr., 2007). 
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3.3.9.2    Pogostost uživanja posameznih jedi in živil 

 

Raziskave so pokazale, da bi se v primeru, da bi ljudje zaužili priporočeno količino sadja in 

zelenjave na dan, v naši populaciji tveganja za bolezni srca in ožilja zmanjšala za 10 %, 

tveganje za možgansko kap za 6 % in za nekatere vrste raka za 6 % (Lock, Gabrijelčič 

Blenkuš, Maučec Zakotnik in Poličnik, 2003). Sadje in zelenjava sta odličen vir vitaminov, 

elementov in prehranskih vlaknin. Prav zato je prehrana, bogata s sadjem in zelenjavo, 

pomembna za zdravje. Kljub temu, da se priporoča vsakodnevno uživanje sadja in zelenjave, 

rezultati raziskave (Jeriček idr., 2007) kažejo, da samo malo manj kot petina mladostnikov 

uživa sadje in zelenjavo vsaj enkrat na dan. Raziskava HBSC kaže, da 60 % mladostnikov 

sadja ne uživa redno, 75 % pa jih ne uživa redno zelenjave (Koprivnikar idr., 2012). Skrb 

vzbujajoče je dejstvo, da vsak dan ali celo večkrat na dan sladkarije uživa kar 25 % 

mladostnikov (Artnik idr., 2011). 

 

V raziskavi smo ugotavljali pogostost uživanja posameznih jedi in živil med dijaki. 

Statistično pomembne razlike med dijaki gimnazijskega in strokovnega programa se 

pojavljajo pri pogostosti uživanja sadja, mesnih izdelkov, piškotov, čipsa ter hitre prehrane. 

6,7 % dijakov strokovnega programa nikoli ne uživa sadja, medtem ko takih dijakov 

gimnazijskega programa ni. 61,3 % gimnazijcev uživa sadje vsaj 1-krat na dan, 46,3 % 

vsakodnevnih uživalcev sadja pa obiskuje strokovni program. Več gimnazijcev (11,0 %) kot 

dijakov strokovnih programov (4,5 %) mesnih izdelkov ne uživa. Po piškotih in čipsu večkrat 

posežejo dijaki strokovnega programa kot tisti iz gimnazijskega (Preglednica 28). Iz 

rezultatov lahko sklepamo, da se gimnazijci prehranjujejo bolj zdravo kot dijaki strokovnih 

programov. 
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Preglednica 28: Pogostost uživanja posameznih živil/jedi med dijaki glede na program 
                            izobraževanja. 

ŽIVILA/ 

JEDI 
PROGRAM 

Vsaj 1–

krat na 

dan 

2-3-krat 

na teden 

1-3-krat 

na mesec 
Nikoli 

χ2 2 P 

N f(%)  N f(%)  N f(%)  N f(%)  

Sadje 
Gimnazijski 95 61,3 17 11,0 2 1,3 0 0,0 

19,86 0,003 
Strokovni 62 46,3 21 15,7 4 3,0 9 6,7 

Zelenjava (brez 

krompirja) 

Gimnazijski 46 29,7 35 22,6 3 1,9 5 3,2 
5,276 0,509 

Strokovni 44 32,8 27 20,1 5 3,7 9 6,7 

Krompir 
Gimnazijski 18 11,6 46 29,7 7 4,5 2 1,3 

8,044 0,235 
Strokovni 21 15,7 32 23,9 5 3,7 2 1,5 

Meso 
Gimnazijski 38 24,5 36 23,2 8 5,2 6 3,9 

5,863 0,439 
Strokovni 32 23,9 26 19,4 4 3,0 3 2,2 

Mesni izdelki (salama, 

pašteta ...) 

Gimnazijski 30 19,4 36 23,2 17 11,0 17 11,0 
19,27 0,004 

Strokovni 27 20,1 26 19,4 6 4,5 6 4,5 

Mleko 
Gimnazijski 61 39,4 23 14,8 9 5,8 4 2,6 

6,545 0,365 
Strokovni 41 30,6 27 20,1 5 3,7 6 4,5 

Mlečni izdelki (jogurti, 

sir ...) 

Gimnazijski 61 39,4 30 19,4 8 5,2 1 0,6 
12,46 0,052 

Strokovni 36 26,9 27 20,1 3 2,2 1 0,7 

Žita (kosmiči, kaše ...) 
Gimnazijski 35 22,6 30 19,4 16 10,3 9 5,8 

2,503 0,686 
Strokovni 23 17,1 29 21,6 19 14,2 9 6,7 

Soja 
Gimnazijski 5 3,2 10 6,5 30 19,4 100 64,5 

9,013 0,173 
Strokovni 9 6,7 6 4,5 24 17,9 76 56,7 

Čokolada in čokoladni 

izdelki 

Gimnazijski 36 23,2 43 27,7 10 6,5 5 3,2 
8,550 0,200 

Strokovni 38 28,4 32 23,9 7 5,2 5 3,7 

Piškoti 

 

Gimnazijski 19 12,2 37 23,9 31 20,0 3 1,9 
21,27 0,002 

Strokovni 27 20,1 38 28,4 12 9,0 6 4,5 

Pizza 
Gimnazijski 4 2,5 13 8,4 93 60,0 6 3,9 

3,016 0,807 
Strokovni 2 1,5 13 9,7 87 64,9 3 2,2 

Hitra prehrana     

(hamburger, kebab, 

burek) 

Gimnazijski 4 2,6 13 8,4 81 52,3 25 16,1 

11,21 0,047 
Strokovni 7 5,2 5 3,7 89 66,4 14 10,4 

Sendvič 
Gimnazijski 15 9,7 42 27,1 38 24,5 13 8,4 

8,787 0,186 
Strokovni 10 7,4 22 16,4 33 24,6 9 6,7 

Čips Gimnazijski 2 1,3 9 5,8 80 51,6 35 22,6 
13,53

3 
0,035 

 

Raziskave kažejo, da imata tako slabši splošni uspeh v osnovni šoli kot tudi vpis in 

obiskovanje manj zahtevnega srednješolskega programa negativen vpliv na samooceno 

zdravstvenega stanja, zunanje podobe ter večino vzorcev vedenj, povezanih z zdravjem in 

prehranjevanjem mladih (Currie idr., 2012). 
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Rezultati raziskave HBCS (Artnik idr., 2011) so pokazali, da se med mladostniki v uživanju 

zelenjave vsaj enkrat dnevno pojavljajo statistično pomembne razlike glede na vrsto šolskega 

programa. Tisti dijaki, ki obiskujejo zahtevnejše šolske programe, uživajo več zelenjave od 

tistih dijakov, ki obiskujejo manj zahtevne šolske programe.  

 

Raziskava med mladostniki v Sloveniji je pokazala, da vsak dan enkrat ali večkrat dnevno 

uživa sadje največ mladostnikov iz skupine z višjim socialno ekonomskim statusom, sledijo 

jim tisti s srednjim, najmanj pa ga uživajo učenci, ki sodijo v skupino z nižjim socialno 

ekonomskim statusom (Jeriček idr., 2007). 
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Preglednica 29: Pogostost uživanja posameznih živil/jedi med dijaki glede na letnik 
                            izobraževanja. 

ŽIVILA/ 

JEDI 

 

LE
T

N
IK

 

Vsaj 1–

krat na 

dan 

2-3-krat 

na teden 

1-3-krat 

na mesec 
Nikoli 

χ2 2 P 

N f(%)  N f(%)  N f(%)  N f(%)  

Sadje 
2. 96 57,1 19 11,3 3 1,8 9 5,4 

11,598 0,072 
4. 61 50,4 19 15,7 3 2,5 0 0,0 

Zelenjava (brez krompirja) 
2. 54 32,2 33 19,6 4 2,4 11 6,5 

4,158 0,655 
4. 36 29,8 29 24,0 4 3,3 3 2,5 

Krompir 
2. 26 15,4 47 28,0 6 3,6 3 1,8 

4,879 0,559 
4. 13 10,8 31 25,6 6 5,0 1 0,8 

Meso 
2. 39 23,2 34 20,2 9 5,4 7 4,2 

4,313 0,634 
4. 31 25,6 28 23, 3 2,5 2 1,7 

Mesni izdelki (salama, pašteta ...) 
2. 30 17,8 35 20,8 15 8,9 14 8,3 

3,734 0,713 
4. 27 22,3 27 22,3 8 6,6 9 7,4 

Mleko 
2. 58 34,5 33 19,6 6 3,6 4 2,4 

5,975 0,426 
4. 44 36,4 17 14,0 8 6,6 6 5,0 

Mlečni izdelki (jogurti, sir ...) 
2. 56 33,4 31 18,5 4 2,4 1 0,6 

3,706 0,716 
4. 41 33,8 26 21,5 7 5,8 1 0,8 

Žita (kosmiči, kaše ...) 
2. 40 23,8 29 17,3 16 9,5 9 5,4 

17,110 0,009 
4. 18 14,9 30 24,8 19 15,7 9 7,4 

Soja 
2. 9 5,4 6 3,6 35 20,8 95 56,5 

12,856 0,045 
4. 5 4,1 10 8,3 19 15,7 81 66,9 

Čokolada in čokoladni izdelki 
2. 44 26,2 43 25,6 12 7,1 6 3,6 

6,430 0,377 
4. 30 24,8 32 26,4 5 4,1 4 3,3 

Piškoti 
2. 26 15,4 39 23,2 25 14,9 7 4,2 

6,036 
0,419 

4. 20 16,5 36 29,8 18 14,9 2 1,7  

Pizza 
2. 3 1,8 12 7,1 110 65,5 7 4,2 

6,860 0,334 
4. 3 2,5 14 11,6 70 57,9 2 1,7 

Hitra prehrana (hamburger, 

kebab, burek) 

2. 8 4,8 9 5,4 104 61,9 27 16,1 
11,633 0,040 

4. 3 2,5 9 7,4 66 54,5 12 9,9 

Sendvič 
2. 10 6,0 40 23,8 42 25,0 15 8,9 

6,815 0,338 
4. 15 12,4 24 19,8 29 24,0 7 5,8 

Čips 
2. 5 3,0 10 6,0 88 52,4 26 15,5 

6,221 0,399 
4. 1 0,8 9 7,4 53 43,8 25 20,7 

 

Statistično pomembne razlike med dijaki 2. in 4. letnikov se kažejo pri uživanju žit, soje in 

hitre hrane. Dijaki 2. letnikov pogosteje uživajo omenjena živila kot dijaki 4. letnikov. Vsaj 1-

krat dnevno uživa žita 23,8 % dijakov 2. letnika in 14,9 % dijakov 4. letnika. Soje nikoli ne 

uživa 56,5 % dijakov 2. letnika in 66,9 % dijakov 4. letnika (Preglednica 29). 
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Preglednica 30: Pogostost uživanja posameznih živil/jedi med dijaki glede na spol. 

ŽIVILA/ 
JEDI 

SPOL 

Vsaj 1–

krat na 
dan 

2-3-krat 
na teden 

1-3-krat 
na mesec 

Nikoli 
χ2 2 P 

N f(%)  N f(%) N f(%)  N f(%)  

Sadje 

Fantje 

 
60 51,3 18 15, 4 4 3,4 5 4,3 

5,674 0,461 

Dekleta 97 56,4 20 11,6 2 1,2 4 2,3 

Zelenjava (brez krompirja) 

Fantje 41 35,0 26 22, 2 4 3,4 11 9,4 

17,827 0,007 Dekleta 

 
49 28,5 36 20,9 4 2,3 3 1,7 

Krompir 
Fantje 26 22,3 25 21, 4 2 1,7 1 0,9 

16,666 0,011 
Dekleta 13 7,6 53 30,8 10 5,8 3 1,7 

Meso 
Fantje 51 43,6 16 13, 7 2 1,7 4 3,4 

52,050 0.000 
Dekleta 19 11,0 46 26,7 10 5,8 5 2,9 

Mesni izdelki (salama, 

pašteta ...) 

Fantje 37 31,6 19 16, 2 2 1,7 7 6,0 
48,426 0,000 

Dekleta 20 11,6 43 25,0 21 12,2 16 9,3 

Mleko 
Fantje 47 40,2 22 18, 8 5 4,3 4 3,4 

5,868 0,438 
Dekleta 55 32,0 28 16,3 9 5,2 6 3,5 

Mlečni izdelki (jogurti, sir 

...) 

Fantje 41 35,0 21 17, 9 5 4,3 1 0,9 
1,948 0,924 

Dekleta 56 32,5 36 20,9 6 3,5 1 0,6 

Žita (kosmiči, kaše ...) 
Fantje 24 20,5 21 17, 9 12 10,3 9 7,7 

2,819 0,831 
Dekleta 34 19,7 38 22,1 23 13,4 9 5,2 

Soja 

Fantje 7 6,0 5 4,3 20 17,1 71 60,7 

6,966 0,324 
Dekleta 7 4,1 11 6,4 34 19,8 

10

5 
61,0 

Čokolada in čokoladni 

izdelki 

Fantje 36 30,8 23 19, 7 7 6,0 4 3,4 
6,385 0,381 

Dekleta 38 22,1 52 30,2 10 5,8 6 3,5 

Piškoti 
Fantje 30 25,7 25 21, 4 12 10,3 3 2,6 

18,216 0,006 
Dekleta 16 9,3 50 29,1 31 18,0 8 3,5 

Pizza 

Fantje 6 5,2 17 14, 5 48 41,0 5 4,3 

41,730 0,000 
Dekleta 0 0,0 9 5,2 

13

2 
76,7 4 2,3 

Hitra prehrana       

(hamburger, kebab, burek) 

Fantje 9 7,7 15 12, 8 52 44,4 11 9,4 

38,551 0,000 
Dekleta 2 1,2 3 1,7 

11

8 
68,6 28 16,3 

Sendvič 
Fantje 15 12,8 27 23, 1 20 17,1 6 5,1 

11,755 0,068 
Dekleta 10 5,8 37 21,5 51 29,7 16 9,3 

Čips 
Fantje 6 5,1 9 7,7 50 42,7 13 11,1 

24,434 0,000 
Dekleta 0 0,0 10 5,8 91 52,9 38 22,1 
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Raziskava HBSC 2006 je pokazala, da je uživanje sladkarij pogostejše med dekleti (Jeriček 

idr., 2007). 

V raziskavi smo ugotovili, da se statistično pomembne razlike med spoloma pojavijo pri 

uživanju zelenjave, krompirja, mesa in mesnih izdelkov, pizze, hitre prehrane, piškotov in 

čipsa. Fantje pogosteje uživajo zelenjavo (35,0 %) kot dekleta (28,5 %), dekleta pa pogosteje 

posegajo po sadju (Preglednica 30). 22,3 % fantov uživa krompir vsaj 1-krat dnevno, medtem 

ko je takih deklet 7,6 %. Fantje pogosteje dnevno posegajo po mesu in mesnih izdelkih. Meso 

vsakodnevno uživa skoraj polovica fantov (43,6 %), medtem ko je takih deklet le 11 % 

(Preglednica 30). 

 

Raziskava, ki sta jo opravila Cusatis in Shannon (1996), je pokazala, da se prehranjevalne 

navade med dekleti in fanti ne razlikujejo bistveno. Obstaja pozitivna povezava med spoloma 

glede na število užitih obrokov hrane ter med količino užitega sladkorja in maščob. Manjše 

razlike se pojavijo pri spremenljivkah, kot so vpliv staršev, število zaužitih 

obrokov/prigrizkov doma in telesno aktivnostjo. Dekleta, ki imajo višji odstotek telesne 

maščobe, se bolj pogosto poslužujejo prigrizkov v šolski prehrani. Pri fantih in dekletih, pri 

katerih je bilo izmerjeno prekomerno uživanje prigrizkov, se kaže negativna povezava z 

učinkovito izbiro zdrave prehrane. 
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4 ZAKLJU ČEK 
 

 

Vse tri sodelujoče srednje šole so v tekočem šolskem letu v primerjavi s preteklim šolskim 

letom zabeležile upad prijav dijakov na šolsko malico. Na eni izmed sodelujočih šol je v 

preteklem šolskem letu šolsko malico uživalo 680 od 860 vpisanih dijakov, v tekočem pa je 

takih le 280 dijakov. Kar 57,8 % vprašanih dijakinj in dijakov šolsko malico v tekočem 

šolskem letu uživa redkeje kot v preteklem in le 2,8 % dijakov pogosteje. Anketirani dijaki se 

strinjajo, da je cena šolske malice previsoka (M=4,31), da si želijo subvencije za šolsko 

malico (M=4,26) in da, če bi bila šolska malica brezplačna, bi jo uživali pogosteje (M=4,09) 

(Preglednica 8), s čimer lahko potrdimo prvi del prve hipoteze, da je ukinitev subvencije za 

šolsko malico vplivala na to, da jo uživa manj dijakov. Nekateri dijaki si šolsko malico 

prinesejo od doma, večina od njih pa si malico kupuje v bližnjih pekarnah in restavracijah s 

hitro prehrano. Tako namesto polnovrednega, toplega obroka uživajo pekovsko pecivo, ki 

vsebuje veliko sladkorja in maščob ter hitro prehrano, kot so burek, pica in kebab. Dijaki se s 

tem, da je ukinitev subvencije vplivala na to, da se manj zdravo prehranjujejo (M=2,80) in da 

zaradi ukinitve subvencije kupujejo več prigrizkov (M=2,85) niti ne strinjajo niti se strinjajo 

(Preglednica 8), zato drugega dela prve hipoteze, da je ukinitev subvencije za šolsko malico 

vplivala na spremembe prehranskih navad srednješolcev, ne moremo potrditi v celoti. Glede 

na to, da mladostniki radi uživajo hitro prehrano, bi bilo smiselno vplivati na kakovost hitre 

prehrane. Dijakom bi lahko ponudniki hitre prehrane ponudili zdravju bolj prijazna živila, npr. 

manj mastno meso in mesne izdelke, manj namazov in prelivov, ki vsebujejo več maščob, 

polnozrnat kruh, sadje in zelenjavo v različnih kombinacijah in načinih serviranja.  

Za uvajanje sprememb je potreben čas in hkrati ustrezna promocija in cena bolj zdravih jedi in 

živil. 

Šolsko okolje bi moralo spodbujati oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad in odnosa do 

prehranjevanja. Nad vključevanjem priporočenih živil v ponudbo šolske prehrane bi se moral 

opravljati tudi nadzor. Odstranitev aparatov s pijačami in sladkimi ter slanimi prigrizki v 

šolah je korak v pravo smer. Država bi morala poskrbeti za izdelavo novih, sodobnih smernic 

in normativov zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike, poostriti bi morala nadzor 

nad zunanjimi ponudniki šolskih malic in oblikovanjem kriterijev za javna naročila živil, ki 

bodo zagotavljala kakovostno in zdravo prehrano. Ena izmed treh sodelujočih srednjih šol ima 

zaposlene kuharje in organizatorja prehrane, na ostalih dveh šolah ponudbo izvaja zunanji 
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ponudnik. Jedilniki in ponudba na vseh treh šolah so primerljivi. Rezultati ankete kažejo, da 

razlik v uživanju šolske malice glede na to, ali je ponudnik šolske malice zunanji ali pa 

prehransko oskrbo izvaja šola sama, ni, zato druge hipoteze, da organizacija oskrbe z obroki v 

šoli vpliva na prehranske navade srednješolcev, ne moremo potrditi. 

Uživanje zajtrka kot najpomembnejšega dnevnega obroka je eden izmed pokazateljev zdravih 

prehranjevalnih navad. Na dan anketiranja je zajtrkovalo 62,5 % dijakov 2. letnika in 56,2 % 

dijakov 4. letnika (Preglednica 17). Vsak dan zajtrkuje 42,9 % mlajših in 37,2 % starejših 

dijakov (Preglednica 16). Tudi pri uživanju vseh ostalih dnevnih obrokov prevladujejo mlajši 

dijaki, tako na primer kosilo uživa 77,4 % mlajših in 65,3 % starejših dijakov, večerjo pa 57,1 

% mlajših in 38,0 % starejših (Preglednica 17). Na podlagi teh ugotovitev lahko trdimo, da se 

redno uživanje dnevnih obrokov s starostjo mladostnikov zmanjšuje, s čimer lahko potrdimo 

tretjo hipotezo, da redno uživanje dnevnih obrokov s starostjo upada. 

Dekleta so veliko manj telesno dejavna kot fantje. S telesno dejavnostjo, ki traja najmanj 30 

minut in pri kateri se oznojijo in so zadihani, se 4 krat na teden ali več ukvarja le 13,4 % 

deklet in kar 41,0 % fantov. S tako dejavnostjo se nikoli ne ukvarja 22,1 % deklet in 7,7 % 

fantov (Preglednica 12). Znano je, da med dekleti in fanti obstajajo tako biološke razlike kot 

tudi razlike v vedenju, razvoju, mišljenju pa tudi razlike v potrebah po hranilnih snoveh in 

dnevno užitih kalorijah.  

Na dan anketiranja je zajtrkovalo 60,7 % fantov in 59,3 % deklet (Preglednica 17), sicer pa 

ocenjujemo, da vsak dan zajtrkuje povprečno 43,6 % fantov in 38,4 % deklet (Preglednica 

16). Prav tako v uživanju vseh ostalih dnevnih rednih obrokov (dopoldanska malica, kosilo, 

popoldanska malica, večerja, nočni obroki po 22. uri) prevladujejo fantje (Preglednica 16). 

Fantje pogosteje uživajo zelenjavo, medtem ko dekleta pogosteje posegajo po sadju. Fantje 

pogosteje uživajo meso in mesne izdelke, prav tako mleko in mlečne izdelke. Tudi po 

čokoladi, piškotih in slanih prigrizkih ter hitri hrani pogosteje posegajo fantje. (Preglednica 

30). Priporočil za uživanja vode se bolj držijo fantje kot dekleta, saj od 1 - 2 litrov vode 

dnevno spije 41,0 % fantov in 32,0 % deklet (Preglednica 24). Fantje pogosteje uživajo sladke 

pijače, sokove/nektarje, energijske pijače in alkohol (Preglednica 27), dekleta pa vodo. Pri 

vseh kategorijah pijač, razen pri nektar/sok in vodi, je v pogostosti uživanja pijač statistično 

pomembna razlika med spoloma. Na podlagi rezultatov te ankete se dekleta prehranjujejo bolj 

zdravo kot fantje, s čimer je četrta hipoteza, da se dekleta prehranjujejo bolj zdravo kot fantje, 

potrjena. 
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Rezultati kažejo, da se 26, 1% dijakov strokovnih programov in 23,2 % dijakov gimnazijskih 

programov 4-krat tedensko ali več ukvarja s telesno dejavnostjo, ki traja vsaj 30 minut in pri 

kateri se oznojijo in so zadihani (Preglednica 12). Dijaki strokovnih programov uživajo 

pogosteje gazirane in negazirane sladke pijače, energijske pijače, sokove in nektarje, 

gimnazijci pa pogosteje vodo. (Preglednica 25). Razen dopoldanske malice in nočnih obrokov 

(po 22. uri) redne dnevne obroke pogosteje uživajo dijaki gimnazijskih programov 

(Preglednica 16). Na dan anketiranja je zajtrkovalo 65,8 % gimnazijcev in 53,0 % dijakov 

strokovnih programov (Preglednica 17). Tudi sicer redno zajtrkuje več gimnazijcev kot 

dijakov strokovnih programov (Preglednica 16). Gimnazijci pogosteje uživajo sadje, kar je 

tudi statistično pomembna razlika med programoma izobraževanja, dijaki strokovnih šol pa 

zelenjavo (Preglednica 28). Gimnazijci uživajo pogosteje meso, mleko in mlečne izdelke ter 

žita, med tem ko dijaki strokovnih programov uživajo pogosteje mesne izdelke (Preglednica 

28). Med programoma izobraževanja je statistično pomembna razlika v pogostosti uživanja 

mesnih izdelkov. Sladkarije in slane prigrizke pogosteje uživajo dijaki strokovnih programov, 

hitro prehrano pa večkrat dijaki gimnazijskih programov (Preglednica 28). Glede na rezultate 

ankete lahko peto hipotezo, da se gimnazijci v primerjavi z dijaki strokovnih programov bolj 

zdravo prehranjujejo, potrdimo.  

Pomembno je, da se z ozaveščanjem, izobraževanjem, dostopnostjo živil in zdravstvene 

oskrbe vzpostavijo enake možnosti za zdravo življenje vsem mladostnikom. Najpomembnejše 

je zagotavljanje okolja, ki mladostnike spodbuja k odločitvi za zdrav življenjski slog in jim 

omogoča aktivno in zdravo preživljanje prostega časa.  

Zdravje otrok in mladostnikov ni le stvar posameznika, njegovega ožjega okolja in 

zdravstvene oskrbe, pač pa je stvar celotne družbe, vseh sektorjev, ki ustvarjajo pogoje, ki 

podpirajo in krepijo mladostnikovo zdravje. Pomembno je, da so v ta proces vključeni tako 

mladostniki, kot tudi njihovi starši, učitelji in strokovni delavci, ki so z njimi dnevno v stiku, 

ali pa os odgovorni za oblikovanje nacionalnih in lokalnih strategij obravnavanega področja.  
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5 PRIPRAVA NA ŠOLSKO URO 
 

5.1 Predlog prenosa rezultatov v učno uro pri izbirnem predmetu Načini 
prehranjevanja  

 

Pripravili smo predlog učne enote o prehrani mladostnika, ki bi jo izvedli v 9. razredu 

osnovne šole pri izbirnem predmetu Načini prehranjevanja, v učni temi Prehrana v različnih 

starostnih obdobjih.  

 

UČITELJEVA PRIPRAVA, 2 u čni uri 

 

UČNA TEMA: Prehrana v različnih starostnih obdobjih  RAZRED: 9.  
UČNA ENOTA: Prehrana mladostnika     DATUM: 20.5.2013 
 

• Operativni učni cilji: 
Učenci utrdijo pomen hrane za človekov razvoj in delovanje telesa. 

Učenci razumejo priporočila zdrave prehrane. 

Učenci usvajajo osnovna napotila za prehrano v različnih starostnih obdobjih. 

Učenci analizirajo in ugotovijo kakšne so njihove prehranske navade. 

 

• Didaktične oblike: 
Frontalna, skupinska, individualna. 

                                                                                                                                                            

• Metode: 
Metoda razlage in razgovora ter metoda praktičnega dela in veščin. 

 

• Učna sredstva: 

Učila: Učbenik, delovni zvezek, Ppt predstavitev, delovni list. 

Učni pripomočki: Tabla, slikovno gradivo, plakati, barvice, kalkulator. 
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Etape 

Učna strategija Metode/ 
oblike dela 

 
Čas Učitelj 

 
Učenci 

 
 
Uvajanje 

 

Predstavim temo, ki 

jo bomo obravnavali. 

Sodelujejo s 

postavljanjem 

vprašanj, odgovori, 

navajanjem 

primerov. 

 

Frontalna. 

Razlaga, razgovor. 

 

10 min 

 
 
 
 
Novo znanje 

Novo snov razložim 

ob pomoči Ppt. 

S pomočjo vprašanj 

vodim učence do 

pravilnih zaključkov, 

novih spoznanj in 

novega znanja. 

 

 

Sodelujejo s 

postavljanjem 

vprašanj, odgovori, 

navajanjem 

primerov. 

 

 

 

Frontalna. 

Razlaga, razgovor. 

 

 

 

 

 

25 min 

 
 
 
 
 
Urjenje 

 

 

 

Učence razdelim v 

skupine, dam 

natančna navodila, 

omejim čas, jim 

pomagam… 

Skupno izdelajo 

predlog tedenskega  

jedilnika  za 

mladostnika. 

Rezultat dela 

prikažejo s 

pomočjo plakata. 

Predstavijo predlog 

skupine in ga 

utemeljijo. 

 

 

 

 

 

Delo po skupinah. 

Praktično delo. 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 
Ponavljanje  

Razdelim delovne 

liste, dam natančna 

navodila in omejim 

čas reševanja. 

Rešujejo delovne 

liste. Po določenem 

vrstnem redu 

berejo odgovore. 

 

Individualno. 

Razgovor. 

 

10 min 

Zaklju ček Naredim povzetek. Sodelujejo v 

razgovoru. 

Frontalna. 

Razgovor. 

5 min 
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