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POVZETEK 
 

Sladkor in sladke pijače so vse pogosteje prisotne v prehrani mladostnikov. Ţivilom dodani 

sladkorji navadno ne vsebujejo esencialnih hranil in zavirajo uţivanje hranilno bogate hrane. 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, v kolikšni meri je sladkor prisoten v prehrani 

mladostnikov, kako in kdaj najpogosteje mladostniki poseţejo po sladkih ţivilih in ali se 

uţivanje sladkih ţivil med mladostniki razlikuje glede na  spol, starost in telesno maso. 

Podatke smo pridobili s pomočjo vprašalnika, ki ga je izpolnilo 210 dijakov 1. in 3. letnika 

Šolskega centra Novo mesto.  

Rezultati raziskave so pokazali, da mladostniki od sladkarij najpogosteje uţivajo čokolado, 

piškote in čokoladni namaz. Ena četrtina mladostnikov ta ţivila uţiva 5 do 6-krat na teden ali 

pogosteje. Letnik izobraţevanja in spol ne vplivata na pogostost uţivanja sladkarij. Glede na 

spol se kaţejo razlike v pogostosti uţivanju brezalkoholnih gaziranih pijač in ledenega čaja. 

Mladostniki pogosteje uţivajo čaj s sladkorjem kot čaj brez sladkorja. Od sladkih pijač 

mladostniki najpogosteje uţivajo vodo z okusom. Voda z okusom je tudi pijača, ki si jo 

mladostniki najpogosteje kupijo sami. Med mladostniki z normalno in povečano telesno maso 

se ne kaţejo razlike v pogostosti uţivanja sladkih ţivil. Po sladkih ţivilih najpogosteje 

posegajo ob posebnih priloţnostih in doma. Fantje za razliko od deklet dnevno popijejo več 

tekočine, hkrati pa fantje popijejo tudi več pijače z dodanim sladkorjem. Količina popitih 

pijač z dodanim sladkorjem prestavlja polovico dnevno popite tekočine med mladostniki. 

Ţivila z visoko vsebnostjo sladkorja se pogosto pojavljajo v prehrani mladostnikov. Za 

uresničevanje prehranskih priporočil med mladostniki glede uţivanja ţivil z večjo vsebnostjo 

sladkorja je potrebno informirati mlade o vplivu prekomernega uţivanja ţivil z več sladkorja 

na zdravje in jim zagotoviti ustrezno razpoloţljivost in dostopnost zdravih ţivil. 

 

Ključne besede: prehrana, pijače, mladostniki, dijaki, sladkor, sladka ţivila, sladke pijače.  



Klemenčič, M. (2014). Sladkor v prehrani mladostnikov. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

II 

 

ABSTRACT 
 

Sugar and sweetened beverages are increasingly present in the nutrition of adolescents. Sugars 

added to food usually do not contain essential nutrients and inhibit the consumption of 

nutritionally rich foods. The aim of this diploma thesis is to determine how much sugar is 

present in the diets of adolescents, how and when most frequently adolescents eat sugar and 

whether the consumption of sweet foods among adolescents vary according to gender, age, 

and body weight. Data were collected using a questionnaire that was returned by 210 

freshman and junior secondary school students attending Education Centre Novo mesto.  

The results showed that adolescents frequently consume chocolate, cookies, and chocolate 

spreads. One quarter of the respondents consumed these food types 5 to 6 times or more a 

week. Year of education and gender did not affect the frequency of eating sweets. However, 

gender revealed differences in the frequency of consumption of carbonated soft drinks and 

iced-tea. Adolescents consumed tea with sugar more often than tea without sugar.  From 

sweetened beverages adolescents most often drank flavoured water. Flavoured water also was 

the drink that adolescents bought most frequently by themselves. Among adolescents with 

normal weight and those that were overweight, there were no differences in the frequency of 

consumption of sugary foods. Most often, the respondents consumed sugary foods at special 

occasions and at home. Boys, unlike girls drank more fluids per day, and they also drank 

more sweetened beverages. Quantity of fluid with added sugar represented half of the drinks 

they had during the day. Foods with high sugar content are commonly found in the diets of 

adolescents.  To achieve dietary recommendations among adolescents, we have to inform 

young people about the effects of food and sweetened beverages on their health and we have 

to ensure adequate availability and accessibility of healthy foods. 

Key words: nutrition, drinks, adolescents, secondary school students, sugar, sweet food, 

sweetened beverages. 
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UVOD 
 

Ljudje radi uţivamo sladko hrano. Ţe v pradavnini je bil sladek okus vodilo pri izbiri hrane, 

saj so jedi sladkega okusa predstavljale dober, energijsko bogat in varen vir energije ter 

hranilnih snovi. To evolucijsko pridobitev smo ljudje pridobili v preteklosti, ko je bila hrana, 

še posebej tista z veliko energijsko gostoto, teţko dosegljiva. V sodobnem času, ko je na voljo 

toliko različne hrane, pa ima za nas ta evolucijska pridobitev več slabosti kot prednosti 

(Keskitalo in sod., 2007). Sladkor je v današnjem času tesno povezan s prehrano sodobnega 

človeka in je za ljudi v sodobnih druţbah tako domač, vsakdanji in vsepovsod navzoč, da si 

ţivljenje brez njega teţko predstavljamo (Mintz, 2010). Energijsko bogata hrana, ki vsebuje 

veliko sladkorja, maščob in soli, je sodobnemu človeku dostopna na vsakem koraku. Tako se 

lahko hitro zgodi, da sladkorja zauţijemo preveč - tudi zato, ker ga ne uţijemo samo takrat, ko 

jemo čokolado, sladice in druga sladka ţivila. Sladkor je namreč skrit v večini predelanih in v 

naprej pripravljenih prehranskih izdelkih.  

Prekomerno uţivanje sladkorja slabi naš imunski sistem, saj ţivilom dodani sladkorji navadno 

ne vsebujejo esencialnih hranil in posledično zavirajo uţivanje hranilno bogate hrane. Poleg 

tega se ocenjuje, da imajo dodani sladkorji v prehrani največji vpliv na povečan energijski 

vnos, kar lahko prispeva k razvoju prekomerne telesne mase in debelosti (Gregorič, 2011). 

Uţivanje ţivil z visoko vsebnostjo sladkorja povečuje tveganje za razvoj kronično 

nenalezljivih bolezni; kariesa, debelosti, diabetesa tipa 2 ter kardiovaskularnih bolezni (Welsh 

in sod., 2011; Vartanian in sod., 2007; Mardis, 2001).  

V diplomskem delu smo ţeleli ugotoviti, v kolikšni meri je sladkor prisoten v prehrani 

mladostnikov. V delu je obravnavan sladkor v prehrani ter kako sladkor v prehrani vpliva na 

zdravje. Analizirana je pogostost uţivanja sladkih ţivil in pijač, količina in vrsta popite 

tekočine, preverjanje informacij na embalaţi ţivil med mladostniki, poznavanje učinkov 

sladkorja na zdravje in kriteriji, ki so mladostnikom pomembni pri nakupu ţivil. Z delom smo 

ţeleli osvetliti problematiko uţivanja sladkih ţivil med mladostniki, poznavanje njihovih 

prehranskih in ţivljenjskih navad, ki v veliki meri vplivajo na njihovo zdravje, in nastanek 

nekaterih kronično nenalezljivih bolezni. 
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1 SLADKOR 

 

Sladkor, ki ga obravnavam v diplomskem delu spada med enostavne ogljikove hidrate. 

Enostavne ogljikove hidrate delimo na monosaharide (glukoza, fruktoza, galaktoza, manoza) 

in disaharide (saharoza, maltoza, laktoza).  

 

Slika 1: Razdelitev ogljikovih hidratov. 

 

Trsni ali pesni sladkor, saharoza, večini ljudi še najbolj poznan kot kuhinjski sladkor, je med 

vsemi sladkorji najbolj poznano sladilo in hranilo. Sladkor uporabljamo za proizvodnjo 

bonbonov, čokolade in slaščic. Dodajamo ga jedem, ţivilom in pijačam, uporabljamo pa ga 

tudi kot konzervans (Pokorn, 1993).  

Saharozo, ki je organska kemična spojina, uvrščamo med enostavne ogljikove hidrate. Za 

komercialne namene jo pridobivajo iz več rastlin, saj jo vsebujejo vse zelene rastline. 

Saharoza, ki je hrana za rastline, v procesu fotosinteze s pomočjo sončne svetlobe nastane iz 

ogljikovega dioksida in vode in je pomembna sestavina ţivih bitij (Mintz, 2010).  

Saharoza je disaharid, je spojina fruktoze in glukoze z molekulsko formulo C12H22O11. Je brez 

barve in vonja in ima sladek okus. Pri sobni temperaturi je v trdem agregatnem stanju. Dobro 

je topna v polarnih topilih (vodi), pri suhem segrevanju pa iz saharoze nastane karamel.  

OGLJIKOVI HIDRATI 
 

ENOSTAVNI 

OGLJIKOVI HIDRATI 

SESTAVLJENI 

OGLJIKOVI HIDRATI 

MONOSAHARIDI 

- glukoza 

- fruktoza 

- galaktoza 
 

DISAHARIDI 

- saharoza 

- maltoza  

- laktoza 

POLISAHARIDI 

- škrob  

- glikogen 

- celuloza 
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2 PROIZVODNJA SLADKORJA 

 

Najpomembnejša vira predelane saharoze sta sladkorni trs in sladkorna pesa. Sladkorna pesa 

kot vir saharoze ni imela vidnejše vloge v gospodarstvu do sredine 19. stoletja, sladkorni trs 

pa je bil njen glavni vir več kot tisoč let (Mintz, 2010).  

Iz sladkorne pese so sladkor v Evropi začeli pridelovati v 18. stoletju. Pred tem je bilo glavno 

sladilo med, vendar so si ga zaradi njegove dragocenosti lahko privoščili le bogatejši ljudje 

(Pajk Ţontar, 2013).  

Pridobivanje sladkorja iz sladkornega trsa poteka tako, da najprej izreţejo steblo, iz njega 

iztisnejo sok in vodo iz iztisnjenega soka izparijo. Segrevanje tekočine, ki vsebuje saharozo, 

povzroči izhlapevanje odvečne vode in zgoščevanje saharoze. Ko je tekočina prenasičena, 

začnejo nastajati kristali sladkorja (Mintz, 2010). Surovi sladkor, ki nastane v prvi fazi 

ekstrakcije pri predelavi sladkornega trsa, je nerafiniran, temno rjave barve. Prepoznamo ga 

po tem da se kristali sladkorja med seboj sprijemajo. Beli sladkor nastane z rafinacijo 

surovega sladkorja in z ekstrakcijo saharoze iz sladkorne pese (Meden, 2009).  

Rjavemu sladkorju, ki je običajno pridobljen iz sladkornega trsa, intenzivnost rjave barve 

določa stopnja rafinacije. Bolj ko je sladkor rafiniran, svetlejše rjave barve je in obratno. 

Rjavo barvo sladkorju da melasa. Melasa je temno rjava tekočina, ki je stranski produkt pri 

proizvodnji sladkorja in poleg barve daje rjavemu sladkorju tudi posebno aromo. Pri rjavem 

sladkorju melasa ostane v kristalih sladkorja. Melase je v rjavem sladkorju od 3,5 do 6,5 

odstotkov – več je melase, bolj temen je rjavi sladkor (Pajk Ţontar, 2013).  

 

Kljub splošnemu prepričanju, da je rjavi sladkor bolj zdrav kot beli, so med njima majhne 

razlike. Energijska vrednost rjavega sladkorja je kot lahko razberemo iz preglednice 

(Preglednica 1) le malenkost manjša od belega sladkorja. Prav tako velja za vsebnost saharoze 

in vode: v 100 g belega kristalnega sladkorja je več kot 99 % saharoze in praktično ni vode, 

rjavi sladkor pa v 100 g vsebuje nekaj odstotkov manj saharoze in nekoliko več vode. Beli in 

rjavi sladkor se nekoliko razlikujeta glede vsebnosti mineralov in vitaminov: v belem jih 

praktično ni, v rjavem sladkorju pa jih je le nekaj. Razlika v okusu med belim sladkorjem, 

pridobljenim iz sladkorne pese, in tistim, pridobljenim iz sladkornega trsa, ni, saj je glavna 

sestavina obeh saharoza. Večje razlike v okusu so med belim in rjavim sladkorjem in tudi 

med posameznimi vrstami rjavega sladkorja. Rjavi sladkor je manj sladek kot beli, zaradi 
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melase, ki ni sladkega okusa. Čim manj je sladkor rafiniran, več melase vsebuje, manj sladek 

je (Pajk Ţontar, 2013). 

 

Preglednica 1: Povprečna hranilna vrednost 100g sladkorja. 
 
 Beli kristalni sladkor Nerafinirani rjavi sladkor 

Energija (kJ/kkal) 1,697/399 1,656/390 

Ogljikovi hidrati/sladkorji (g) 99,80 97,40 

Voda (g) 0,05 0,58 

Minerali (g) 0,04 0,45 

Kalcij (mg) 0,60 55,00 

Natrij (mg) 0,30 2,00 

Kalij (mg) 2,20 90,00 

Magnezij (mg) 0,20 14,00 

Ţelezo (mg) 0,29 1,00-8,00 

(Vir: povzeto po Pajk Ţontar, 2013) 

 

Tako kot pridobivajo sladkor iz sladkornega trsa, pridobivajo sladkor tudi iz sladkorne pese. 

Za razliko od trsa pri pesi ne uporabljajo stebel, temveč koren rastline. Najprej pesi odreţejo 

njeno zel, jo operejo z vodo, kasneje pa jo v pesoreznici razreţejo na tanke rezance. Te 

napolnijo v velike posode. V tem postopku dobijo sladkorni sok, ki vsebuje 13 do 15 % 

sladkorja ter ostale snovi. Rezance, ki pri postopku ostanejo, uporabijo za krmo. Nečisti sok 

čistijo z dodajanjem ţganega apna. Usedlino uporabijo kot krmo ali gnojilo. Sladkorni sok 

obdelajo z ogljikovim dioksidom. Sok nato še precejajo in po potrebi obelijo, ponovno 

precejajo in dobijo očiščen redek sok. V izparilnikih voda izpari in sok se zgosti, nato ga še 

enkrat precedijo. Sok zgoščujejo, da prične kristalizirati. Sledi izpiranje in čiščenje surovega 

sladkorja. Končni proizvod je sneţno beli kristalni sladkor s čistočo 99,95 % (Adlešič in sod., 

1983).  

2.1 Sladkorni trs in sladkorna pesa 

 

Sladkorni trs je rastlina tropskih in subtropskih območij, ki zahteva veliko vode in zelo 

rodovitna tla. Sladkorna pesa pa se goji v bolj zmernih klimatskih področjih, ker so zanjo 

idealne padavine skozi vso leto pri povprečnih temperaturah. Sladkor iz sladkorne pese se 

prideluje predvsem na območju EU in Rusije (Štefančič, 1998).  

Med tem ko se sladkorni trs zaradi ugodnega podnebja prideluje skozi vse leto, se pesa seje 

spomladi (sredina marca, konec aprila). Sladkorna pesa dozori po sedmih do osmih mesecih, 

takrat vsebuje okoli 17 % sladkorja (Ruiz De Imaña in sod., 2010).  
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Sladkorni trs (Saccharum officinarum) je večletna tropska rastlina iz druţine trav, ki v steblu 

vsebuje okoli 10 % saharoze v enoti suhe teţe.  

 

 

Slika 2: Sladkorni trs (Saccharum officinarum) (Vir: Agropedia, 2009) 

 

Sladkorna pesa (Beta vulgaris) je dvoletna rastlina, ki raste v izključno zmerni klimi in se za 

proizvodnjo saharoze porabi ţe prvo leto. Peso pridelujejo in industrijsko predelujejo zaradi 

sladkorja , ki ga vsebuje. Pri doslej gojenih kultivarjih se vsebnost sladkorja giblje med 13 in 

20% (Štefančič, 1998). 

 

Slika 3: Sladkorna pesa(Beta vulgaris) (Vir:Wikipedia, 2014). 
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2.2 Promet, prodaja in poraba sladkorja v svetu in EU 

 

Evropska unija je na svetovnem trgu vodilna sila v pridelavi sladkorja iz sladkorne pese in 

predstavlja kar 50 % celotnega trga. Letno proizvede pribliţno 13 milijonov ton sladkorja 

(Preglednica 2). Sladkorno peso pridelovalci vzgajajo na kar 1.3 milijonih hektarjev. 

Proizvodnja sladkorja v Evropi poteka v 18 drţavah članicah EU (Preglednica 2), 

najpomembnejši pridelovalci v Evropi so Francija, Nemčija, Velika Britanija in Poljska 

(European Commission, 2011). 

 

Preglednica 2: Proizvodnja sladkorja v EU 
 

Drţave članice EU Število tovarn sladkorne pese 

v leto 2011 – 2012 

Proizvodnja sladkorja v letu 

2011 – 2012 (tone) 

Avstrija 2 351 000 

Belgija 3 676 000 

Češka 7 372 000 

Danska 2 372 000 

Finska 1 81 000 

Francija 25 3 005 000 

Nemčija 20 2 898 000 

Grčija 3 159 000 

Madţarska 1 105 000 

Italija 4 508 000 

Litva 2 90 000 

Nizozemska 2 805 000 

Poljska 18 1 406 000 

Romunija 4 105 000 

Slovaška 2 112 000 

Španija 5 498 000 

Švedska 1 293 000 

Velika Britanija 4 1 056 000 

SKUPAJ 106 12 905 000 

(Vir: povzeto po Ruiz De Imaña in sod., 2010). 
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Kljub temu sladkor iz sladkorne pese predstavlja zgolj 20 % svetovne proizvodne sladkorja, 

ostalih 80 % predstavlja sladkor, proizveden iz sladkornega trsa. Iz Brazilije, ki je 

najpomembnejša pridelovalka in izvoznica sladkorja, prihaja pribliţno 20 % proizvodnje, 

sledi ji Indija (14 %), Kitajska (6 %) in ZDA (5 %) (The European Sugar sector, 2010). 

Evropa je ena največjih pridelovalk sladkorja, druga največja porabnica in tretja največja 

uvoznica sladkorja. Svetovno največji izvozniki sladkorja v letu 2008 Brazilija, Tajska, Indija, 

Avstralija in Gutamala predstavljajo skoraj 90 % svetovnega trga. Od tega Brazilija izvozi 68 

% svojega pridelka (Ruiz De Imaña in sod., 2010). 

2.3 Promet, prodaja in poraba sladkorja v Republiki Sloveniji 

 

Po podatkih Statističnega urada republike Slovenije (Statistični urad republike Slovenije, 

2013) smo v Sloveniji v letu 2012 (koledarsko leto od 1.1. do 31.12.) za domačo porabo 

(poraba za prehrano) porabili 81320 ton sladkorja (Preglednica 3). Po podatkih Statističnega 

urada RS je imela Slovenija na dan 1.1.2013 2.058.821 prebivalcev. Za domačo uporabo pa 

smo leta 2012 porabili 81.320 ton sladkorja (Preglednica 3). Lasten izračun pokaţe, da je bila 

poraba sladkorja na prebivalca v letu 2012 kar 39, 5 kg sladkorja na prebivalca.  

Poraba sladkorja za domačo porabo je bila najniţja leta 2007, ko je znašala 63.700 ton. 

Najvišja pa leta 2005, ko je znašala letna poraba sladkorja za domačo porabo kar 101.210 ton. 

Na dan 31.12.2005 je bilo v Sloveniji 2.003.358 prebivalcev, ki so letno porabili 101.210 ton 

sladkorja, kar predstavlja 50,5 kg sladkorja letno na prebivalca.  

 
Preglednica 3: Bilanca proizvodnje in porabe sladkorja (1000 t) v Sloveniji. 
 
Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Razpoloţljivo 143,35 120,62 77,14 95,19 115,66 110,96 144,01 133,25 

Pridelano 60,43 43,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uvoz 82,92 77,18 77,14 95,19 115,66 110,96 144,01 133,25 

Uvoz (od tega iz EU) 42,77 49,84 48,63 68,12 70,82 55,63 71,57 82,86 

Porabljeno 143,35 120,62 77,14 95,19 115,66 110,96 144,01 133,25 

Izvoz 52,01 61,42 43,49 27,45 18,50 42,08 43,70 51,93 

Izvoz (od tega v EU) 41,10 39,48 32,97 17,12 9,41 33,57 34,15 42,27 

Domača poraba (poraba za 

prehrano) 

 

101,21 

 

70,49 

 

63,70 

 

74,77 

 

77,16 

 

78,87 

 

80,31 

 

81,32 

(Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2013) 

 
*Bilanca sladkorja je trţna bilanca predelanega proizvoda. Vključuje beli sladkor (nearomatiziran, neobarvan 

sladkor, ki v suhem stanju vsebuje 99,5 % ali več saharoze – R2038/99), pridobljen iz sladkorne pese, 

sladkornega trsta, melase in drugih rastlinskih surovin, ter predelane proizvode, ki vsebujejo saharozo, izraţene v 

ekvivalentu belega sladkorja. Drugi sladkorji (glukoza, dekstroza, maltoza, laktoza, izoglukoza) niso vključeni. 
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3 PREBAVA IN PRESNOVA SLADKORJEV 

3.1 Prebava in absorpcija sladkorjev 

 

Prebava glukoznega polimera, škroba se prične ţe v ustih. Pri ţvečenju se škrobni griţljaj 

meša s slino, ki vsebuje encim ptialin (alfa-amilaza). Stopnja prebave v ustih je odvisna od 

tega, koliko časa griţljaj zadrţimo v ustih. Glede na razmeroma kratko zadrţevanje škroba v 

ustih se v prvi fazi razgradi razmeroma malo zauţitega sladkorja. Optimum delovanja 

salivarne alfa amilaze je med 6.6 in 6.9 pH. Ko hrana pride v kislo okolje ţelodca in se 

prepoji s HCl, se proces razgradnje škroba ustavi, saj HCl v ţelodcu ustavi delovanje alfa 

amilaze (Talwar in Srivastava, 2002). Proces dokončne razgradnje škroba do maltoze in 

maltotrioze poteka v dvanajstniku, kjer na duodenalni himus deluje alfa- amilaza iz trebušne 

slinavke, z bazičnim optimumom delovanja (Koren, 1993). 

Zauţiti saharoza in laktoza nespremenjeni prihajata od ust do enterocitov. Nadaljnji procesi 

deloma potekajo v lumnu dvanajsternika in ozkega črevesa, deloma pa na luminalni površini 

črevesnih resic. Tu se nahaja šest različnih glukozidaz, od katerih so najpomembnejše 

saharaza, laktaza in izomaltaza. Na membrani enterocitov tako nastajajo galaktoza, glukoza in 

fruktoza. Absorpcija monosaharidov poteka v srednjem delu ozkega črevesa (Koren, 1993). 

Fruktoza prehaja skozi absorpcijsko membrano z olajšano difuzijo, glukoza in galaktoza pa 

aktivno. Za sekundarni aktivni transport z Na+ je značilno, da na luminalni strani enterocita 

glukoza prehaja iz niţje luminalne koncentracije v citosol z višjo koncentracijo glukoze. Ta 

premik je povezan z aktivnim transportom natrija. Na bazolateralni strani membrane poteka 

difuzija glukoze (Talwar in Srivastava, 2002). Po obroku, ki ga v veliki meri predstavljajo 

ogljikovi hidrati, je koncentracija monosaharidov na luminalni strani višja kakor v citosolu ali 

intersticijskem prostoru. V tem primeru glukoza in galaktoza prehajata intersticij 

paracelularno – skozi medcelične stike, ki so razmeroma prepustni za monosaharide. To 

prispeva k dokaj hitri absorpciji monosharidov iz intestinalnega lumna. Transportu 

monosaharidov sledi tako imenovani izoosmozni transport vode, skozi luminalno membrano 

enterocita kakor tudi skozi tesne stike med enterociti (Koren, 1993). 

3.2 Presnova sladkorjev 

 

Po zauţitju ogljikovih hidratov v organizmu nastopi absorptivna faza presnove. To pomeni, 

da ţe minimalen dvig sladkorjev v krvi stimulira beta celice Langerhansovih otočkov trebušne 
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slinavke, ki pričnejo v kri izločati hormon inzulin. Inzulin v krvi povzroči povečan privzem 

glukoze skozi celične membrane tkiv, pretvorbo glukoze v glikogen v jetrih in mišicah, zavira 

sintezo glukoze v jetrih iz drugih substratov, stimulira celični privzem aminokislin in sintezo 

beljakovin. Poleg tega inzulin omogoča tudi pretvorbo glukoze v maščobne kisline in sintezo 

triacilglicerolov. Vsi ti učinki vzdrţujejo konstantno raven glukoze v krvi tudi pri ekstremnem 

vnosu in prebavi sladkorjev. Homeostatsko uravnavanje koncentracije glukoze v krvi je 

izredno natančno pri zdravi osebi in ga označujemo kot glukostatsko. Na insulinske celice, kot 

pozitiven modulator uravnavanja, razen glukoze delujejo tudi; raven aminokislin v plazmi 

(posebno po mešanem in beljakovinskem obroku), povečana sekrecija gastrointestinalnih 

hormonov v krvi in parasimpatikotonus prebavil (Koren, 1993). 

Povečan simpatikotonus in tudi raven adrenalina v plazmi (običajno posledica stresa), pa ima 

zaviralen učinek na inzulinske celice. Na tipične presnovne reakcije absorptivnega stanja 

presnove vpliva tudi telesni napor; absorptivno stanje namreč spremeni v postabsortivno, ne 

glede na to ali poteka absorpcija v prebavilih. Po končani absorcpij ali med naporom, nastopi 

rahli padec glukoze (hipoglikemija) v krvi, kar povzroči stimulacijo alfa celic Langerhansovih 

otočkov. Te izločajo hormon glukagon v kri. Glukagon ima nasprotne učinke inzulinu. 

Poveča glikogenolizo v jetrih in mišičnih celicah, lipolizo v maščobnih celicah, hepatično 

sintezo glukoze  in sintezo ketonov. Na ta način normalizira raven glukoze v krvi. Inzulin in 

glukagon sta tako najpomembnejša za nadzor konstantne koncentracije glukoze v krvi. V 

telesu sta prisotna kot odgovor organizma na spremembe pri menjavi; 

absorptivno/postabsortivno stanje presnove, oziroma vnos/ne-vnos hranil, ali pa: telesno 

mirovanje/telesni napor (Koren, 1993). Vsa organska tkiva uporabljajo glukozo v energijski 

presnovi. Zaradi hitrosti presnove glukoze v katabolnih reakcijah vsa tkiva (razen ţivčevja kot 

obligatornega porabnika glukoze) uporabljajo glukozo le pri ekstremnih energijskih zahtevah. 

Hitra dobava energije iz glukoze je v organizmu moţna iz glikogenskih zalog v jetrih in 

mišicah (skupno okoli 500 g). Glikogenoliza lahko krije le nekaj urno porabo energije 

organizma v bazalnih pogojih. Zaradi tega tkiva varčujejo z glukozo in uporabljajo v 

energijsko neekstremnih razmerah (zmernem naporu) predvsem energijsko bolj bogat 

substrat; maščobne kisline iz triacilglicerolskih zalog v celicah maščobnega tkiva. Med 

absorptivno fazo presnove se zato najprej obnovijo glikogenske zaloge (Koren, 1993). 
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4 SLADKOR V PREHRANI 

 

Deleţ celodnevnih energijskih potreb za ogljikove hidrate predstavlja med 55% in 65%. Od 

tega je največ polisaharidov, predvsem škroba. Manj je v naši prehrani prisotnih dveh 

disaharidov; običajnega sladila saharoze in mlečnega sladkorja (laktoze). S povprečnim 

obrokom ponavadi zauţijemo tudi manjše količine monosaharidov; glukoze (grozdnega 

sladkorja) in fruktoze (sadnega sladkorja) (Koren, 1993).  

V našem ţivljenju pri pripravi hrane sladkor jedem dodajamo vsakodnevno. Kljub temu je to 

ţivilo, ki naj bi ga uţivali čim redkeje in v majhnih količinah. Sladila, ki nadomeščajo 

sladkor, pa naj bi bila namenjena ljudem, ki imajo posebne potrebe, čeprav ne prispevajo 

energijski bilanci celodnevnega vnosa (Koch in Kostanjevec, 2009). 

Enostavni sladkorji naj v naši prehrani ne bi prispevali več kakor 10 % dnevnega energijskega 

vnosa, saj imajo visok glikemični indeks (GI) (Hlastan Ribič, 2010). GI je lastnost, ki jo 

pripisujemo ogljikovim hidratom. Opisuje, kako hitro po zauţitju se ogljikovi hidrati 

absorbirajo v kri in dvignejo raven glukoze v krvi (Chiu in Taylor, 2011). Ţivila z visokim GI 

(npr. kuhinjski sladkor, sladice, sladke pijače) imajo to lastnost, da se vrednost glukoze v krvi 

po zauţitju poviša hitreje in v večji meri, kar povzroči povečano izločanje inzulina. Povečano 

izločanje inzulina deluje obremenilno na hormonski sistem trebušne slinavke, kar se kaţe v 

kronično povišani koncentraciji glukoze in inzulina v krvi. To pa lahko vodi v moteno 

presnovo glukoze in inzulinsko rezistenco (Hlastan Ribič, 2010). 

Sladkane pijače in sladkarije so ţivila, ki vsebujejo veliko količino dodanih enostavnih 

sladkorjev. Dodani sladkorji v prehrani pa vplivajo na povečan energijski vnos, kar lahko 

pomembno prispeva k razvoju prekomerne telesne mase in debelosti (WHO, 2003).  Uţivanje 

ţivil z visoko vsebnostjo sladkorja povečuje tveganje za razvoj kariesa, debelosti, diabetesa 

tipa 2 ter kardiovaskularnih bolezni (Welsh in sod., 2011; Vartanian in sod., 2007; Mardis, 

2001).  

Priporočila zato omejujejo skupni deleţ enostavnih sladkorjev (naravno prisotnih in dodanih 

mono- in disaharidov) v prehrani največ 10% energijskega vnosa (WHO, 2003). Oziroma ne 

več kakor 2,5 ţličke sladkorja (belega ali rjavega) na 1000 kcal/dan. Sladkorja, ki ga 

dodajamo v ţivila (npr. v čaj, kavo), in skritega v ţivilih, je lahko največ do 40 g (od 7 do 8 

ţličk) pri jedilniku z okoli 1600 kkal, pri jedilniku z okoli 3000 kkal pa do 70 g na dan 

(Ministrstvo za zdravje, 2008). 
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4.1 Sladkor v prehrani mladostnikov 

 

Mladostništvo je obdobje hitre rasti in telesnih sprememb. Ţe v otroštvu in kasneje v mladosti 

se izoblikujejo prehranske navade, ki vplivajo na prehranjevanje in zdravje v odrasli dobi. 

Največji zdravstveni problem, ki je povezan s prehrano in se pojavlja ţe v obdobju otroštva in 

mladostništva, je prekomerna telesna masa in debelost (Kobe in Fidler, 2010). Ključni 

problemi pri prehrani otrok in mladostnikov so, da se neredno in nezdravo prehranjujejo: 

izpuščajo zajtrk, imajo premalo obrokov, predvsem dekleta izpuščajo zajtrk in večerjo, 

uţivajo premalo zelenjave in sadja, premalo mleka in mesa, uţivajo pa preveč sladic in 

sladkih brezalkoholnih pijač, kar povečuje tveganje za razvoj kariesa, debelosti, diabetesa tipa 

2 ter kardiovaskularnih bolezni (Bilban, 2010). 

Kljub temu, da se uţivanje dodanih sladkorjev odsvetuje, podatki raziskave (HBSC) kaţejo, 

da mladostniki še vedno prepogosto uţivajo sladkane pijače in sladkarije, saj jih kar dve 

tretjini mladostnikov uţiva 5 do 6-krat na teden (Gregorič, 2011). 

Pri uţivanju sladkanih pijač in sladkarij se deleţ mladostnikov s starostjo povečuje, kar velja 

za oba spola in za večino drţav Evrope. Najvišji porast deleţa mladostnikov, ki uţivajo 

sladkane pijače, se beleţi med 11. in 13. letom starosti. Ta porast je v več primerjanih drţavah 

bolj značilen za fante kot za dekleta. V Sloveniji so se med različnimi starostnimi skupinami 

mladostnikov pokazale statistično značilne razlike. Sladkane pijače in sladkarije je redno 

uţivalo največ petnajstletnikov, sledili so trinajstletniki, najmanj pa so jih zauţili enajstletniki 

(Currie in sod., 2012). Razlike v uţivanju sladkarij in sladkih pijač pa se kaţejo tudi med 

spoloma. Raziskava, ki je potekala v Veliki Britaniji, je pokazala, da najstnice vse pogosteje 

posegajo po nezdravih ţivilih in največ v primerjavi z drugimi populacijskimi skupinami 

(Welsh in sod., 2011). V Sloveniji so raziskave pokazale statistično značilne razlike med 

spoloma v deleţu tistih, ki vsakodnevno uţivajo sladkane pijače, in med tistimi, ki 

vsakodnevno uţivajo sladkarije. Dekleta so pogosteje uţivale sladkarije, fantje pa sladkane 

pijače (Gregorič, 2012). Največje razlike v uţivanju sladkih pijač so se med spoloma v večini 

evropskih drţav pokazale pri petnajstletnikih, medtem ko pri enajstletnikih večjih razlik ni 

bilo zaznati (Currie in sod., 2012).  

Razlike v sledenju prehranskim priporočilom se kaţejo tudi v socialno-ekonomskih 

standardih. Za razvite drţave je značilno, da osebe z niţjim ekonomskim standardom izbirajo 

manj priporočeno hrano. Energijsko bolj bogata ţivila, tista z visoko vsebnostjo dodanih 

sladkorjev, so poleg maščobnih ţivil v razvitih druţbah v zadnjih dveh desetletjih postala 
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cenovno najugodnejša in tako dostopna tistim z omejenimi ekonomskimi sredstvi. Cena ţivil 

tako predstavlja enega najpomembnejših kriterijev pri izboru ţivil (Monsivais in 

Drewnowski, 2007). Zelo omejeni so podatki o mehanizmih, ki povzročajo spremembe 

prehranskih navad zaradi socialno-ekonomskih razlik pri mladostnikih. Mladostniki redko 

nakupujejo hrano, saj nimajo lastnih denarnih sredstev. Najpogosteje so glavne nakupovalke 

hrane matere. Na otroke in mladostnike imajo tako velik vpliv predvsem matere, bodisi s 

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

(Campbell in sod., 2007). Nakupovalnih in s tem prehranskih navad tako ne moremo povezati 

le z dohodkom druţine, ampak tudi s pomanjkanjem časa zaradi druţinskih in sluţbenih 

obveznosti mater (Gregorič, 2011). Rezultati raziskave (Currie in sod., 2012) kaţejo, da je 

izogibanje sladkarijam bolj značilno za mladostnike, ki podpovprečno ocenjujejo blagostanje 

svoje druţine, medtem ko teh povezav za izogibanje sladkanim pijačam in sladkanim pijačam 

in/ali sladkarijam skupaj ni. Sladkane pijače, za razliko od sladkarij, sodijo med cenovno 

dostopnejše izbire, zato so v prehrani oseb oziroma druţin z niţjimi dohodki pogosteje 

prisotne (Darmon in Drewnowski 2008). 

4.2 Sladke pijače 

 

Dve tretjini mase odraslega človeka predstavlja voda. Zniţanje količine telesnih tekočin za 

dva odstotka lahko zmanjša telesne in duševne sposobnosti. Hujše izsušitve oziroma 

dehidracije pa ţe lahko ogroţajo ţivljenje. Odvisno od razmer v okolici lahko brez vode 

preţivimo največ dva do tri dni (Blaznik in sod., 2013 ). 

Mladostnik potrebuje glede na svojo telesno maso dnevno pribliţno 1,5 litra napitkov. 

Najprimernejša pijača za odţejanje in nadomeščanje izgubljene tekočine je pitna voda, prav 

tako je za mladostnike ustrezna mineralna voda. Od pijač, ki vsebujejo sadni in zelenjavni 

deleţ, je priporočljivo uţivati sokove brez dodanega sladkorja (juice). Zaradi visokega deleţa 

sadnega sladkorja je dobro, da se jih razredči z vodo. Za ţejo se priporočajo tudi nesladkani 

zeliščni in sadni čaji. Manj primerne za pitje so negazirane in gazirane aromatizirane 

brezalkoholne pijače ter aromatizirani čaji. Te pijače so pogosto vir praznih kalorij, saj je v 

njih, razen velikih količin dodanega sladkorja, za telo le redko kaj uporabnega. Večje količine 

sladkorjev v teh pijačah se hitro absorbirajo iz črevesja in povzročajo hitre dvige glukoze v 

krvi. »Lahke« negazirane in gazirane aromatizirane brezalkoholne pijače sicer vsebujejo manj 

kalorij, imajo pa dodana umetna sladila (npr. aspartam, ciklamat), ki v večjih količinah za 

mladostnike niso priporočljiva (Blaznik in sod., 2013). 
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Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) se slovenski otroci uvrščajo v sam vrh 

evropskih drţav po količini zauţitih sladkih pijač. Pijače z dodanim sladkorjem predstavljajo 

skoraj polovico dnevno zauţitih tekočin pri slovenskih otrocih in mladostnikih, kar resno 

ogroţa njihovo zdravje. Pogosto pa se mladostniki in njihovi starši sploh ne zavedajo, koliko 

sladkorja vsebujejo pijače z dodanim sladkorjem, ki jih otroci, mladostniki uţivajo dnevno. 

Med to vrsto pijač spadajo vode z okusom, ledeni čaji, sladkani čaji, energijske pijače, pijače 

za športnike, sadni sirupi, gazirane sladke pijače in sadni nektarji (Kobe in sod., 2012). 

Uţivanje sladkih pijač pri otrocih in mladostnikih predstavlja v Sloveniji velik problem. 

Mednarodne primerjave raziskave (HBSC) kaţejo, da se slovenski mladostniki uvrščajo v 

sam vrh EU po količini zauţitih sladkih pijač (Gregorič, 2011). V raziskavi (Currie in sod., 

2012), v kateri je sodelovalo 41 drţav, se je eno od raziskovalnih vprašanj nanašalo tudi na 

pogostost pitja pijač z dodanim sladkorjem. Slovenski 15-letniki so v raziskavi zasedli prvo 

mesto. Glede na spol je uţivanje sladkih pijač, tako kot v večini primerjanih drţav, pogostejše 

med fanti (Currie in sod., 2012). Tudi glede na starost se kaţejo razlike. Uţivanje sladkih 

pijač se s starostjo povečuje (Currie in sod., 2012), kar lahko pripišemo temu, da imajo 

starejši mladostniki več priloţnosti, moţnosti, da si kupijo svojo hrano in pijačo (Neumark 

Sztainer in sod., 1999). Uţivanje ţivil z visoko vsebnostjo sladkorja povečuje tveganje za 

razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni (Welsh in sod., 2011; Vartanian in sod., 2007; Mardis, 

2001). Najpogostejše bolezni, ki jih povzroči čezmerno pitje pijač z dodanim sladkorjem, so 

debelost, sladkorna bolezen tipa 2, zvišana vrednost krvnega sladkorja na tešče, povišan krvni 

tlak, motnje v presnovi krvnih maščob pa tudi zmanjšanje kostne gostote in zobna gniloba 

(Fidler Mis, 2013). Številne študije so namreč pokazale povezavo med povečanim uţivanjem 

pijač z dodanim sladkorjem in zmanjšanim uţivanjem mleka, mlečnih izdelkov in kalcija 

(Vartanian in sod. 2007). 

V Sloveniji fantje v povprečju popijejo 6,8 dL pijač z dodanim sladkorjem na dan, dekleta pa 

7,2 dL. Na leto to predstavlja 250 L sladkih pijač. V sladkih pijačah je dodanega pribliţno 10 

% sladkorja, kar pomeni, da na leto v povprečju zauţijejo 20 kg sladkorja (Fidler Mis, 2013). 

Osebe, ki popijejo eno ali več pijač z dodanim sladkorjem na dan (3,5 dL ali več), imajo za 26 

% povečano tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 v primerjavi s tistimi, ki popijejo 

manj kot eno na mesec. Pijače z dodanim sladkorjem vsebujejo »nevidne kalorije«. Energije v 

tekoči obliki organizem ne zazna dovolj dobro, kar poruši uravnavanje apetita. Pitje pijač z 

dodanim sladkorjem (kot tudi pijač s sladili) povzroči povečan vnos energije in poveča ţeljo 

po sladki hrani, kar vodi do nezdravih prehranski navad (Fidler Mis, 2013). 
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4.3 Pogostost uživanja sladkih pijač in sladic  

 

Raziskava, ki je potekala v obdobju 2001-2008 med odraslimi prebivalci Slovenije, starimi 

med 25 in 64 let pod okriljem Inštituta za varovanje zdravja (IVZ), kaţe, da se trend uţivanja 

aromatiziranih gaziranih in negaziranih brezalkoholnih pijač zmanjšuje. Statistično značilno 

se povečuje deleţ tistih, ki sladkih pijač nikoli ne uţivajo in tistih, ki sladke pijače uţivajo od 

1- do 3-krat mesečno. Nespremenjen ostaja deleţ tistih, ki sladke pijače uţivajo od 1- do 3-

krat tedensko. Glede na spol se kaţejo razlike v pogostosti uţivanja sladkih pijač med 

moškimi in ţenskami. Trend kaţe, da je uţivanje sladkih pijač od 1- do 3-krat tedensko 

statistično značilno naraščajoče pri moških, med tem ko je pri ţenskah padajoče. Glede na 

starostne skupine največ sladkih pijač zauţijejo anketiranci stari med 25 in 39 let, z 

naraščajočim trendom uţivanja od 1- do 3-krat tedensko. Raziskava je pokazala neenakosti v 

uţivanju sladkih pijač glede na druţbeni sloj in izobrazbo (Hlastan Ribič in sod., 2012). 

Pogosteje (vsak dan) sladke pijače uţivajo pripadniki čisto spodnjega in delavskega sloja z 

osnovnošolsko in s poklicno izobrazbo. Glede na bivalno okolje in geografsko regijo večji 

deleţ sladkih pijač zauţijejo v vaškem okolju v primerjavi z mestnim in primestnim okoljem 

ter v vzhodnem delu Slovenije. Pogostost uţivanja peciva in sladic se v obdobju 2001-2008 ni 

spremenila. Največji deleţ anketirancev peciva in sladic nikoli ne uţiva ali jih uţiva le od 1- 

do 3-krat mesečno. Pecivo in sladice najpogosteje uţivajo anketiranci stari med 25 in 39 let. 

Glede na izobrazbo in druţbeni sloj pecivo in sladice pogosteje uţivajo anketiranci z višjo 

izobrazbo ali več in tisti iz višjega srednjega in zgornjega druţbenega sloja (Hlastan Ribič in 

sod., 2012). 

 
Preglednica 4: Količina porabljenih pijač na člana gospodinjstva, letno povprečje,  Slovenija 2007. 

 

 Merska enota Porabljene količine 

skupaj kupljene iz lastne proizvodnje 

Brezalkoholne pijače (kokakola, 

ledeni čaj, energijske pijače,…) 

liter 39,3 39,3 - 

Sadni sokovi liter 21,3 21,3 - 

Sadni sirup liter 2,4 2,4 - 

SKUPAJ liter 63 63 - 

(Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2013) 
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Po podatkih Statističnega urada republike Slovenije (Statistični urad republike Slovenije, 

2013) smo v letu 2007 v Sloveniji porabili kar 63 L sladkih pijač na člana gospodinjstva 

(Preglednica 4). Lasten izračun pokaţe, če za primer vzamemo štiri člansko druţino, da so v 

enem letu v druţini popili kar 252 L pijač z dodanim sladkorjem. S tem pa skupno zauţili 

pribliţno 25 kg sladkorja (če vzamemo da v teh 10 % sladkorja). Vsak član gospodinjstva je 

tako v enem letu v povprečju s sladkimi pijačami zauţil pribliţno 6 kg dodanega sladkorja.  

4.4 Skriti sladkorji 

 

Skriti sladkorji so tisti, ki jih zauţijemo skupaj s pecivom, tortami, sladoledom, sokovi z 

dodanim sladkorjem in čokolado. Med skrite sladkorje ne uvršamo naravno prisotne sladkorje 

v mleku, sadju in drugih ţivilih. Pri izbiri in uporabi ţivil za našo prehrano moramo biti 

previdni in če se le da uporabljati naravne nadomestke za beli sladkor (npr. med, posušeno 

sadje, sadni sirupi, ...), sveţe zamrznjeno sadje, sladice brez sladkorja, naravne sokove brez 

dodanega sladkorja (juice, limonada), mislije (kosmiči, otrobi, ...) brez sladkorja, sadje, 

polnozrnate prigrizke. Paziti pa moramo in se izogibati uporabi sladkorja v večjih količinah 

(običajno zadošča 2/3 od predvidene količine v receptu), presladkim dekoracijam na jedeh in 

sladkarijam, ki jih uţivamo med posameznimi obroki (Praktikum jedilnikov zdravega 

prehranjevanja delavcev v delovnih organizacijah, 2008). 

Pomembno se je zavedati, da se sladkor ne skriva le v jedeh sladkega okusa; sladicah in 

sladkih pijačah. Pogosto se sladkor dodaja jedem za izboljšanje okusa in ga tako najdemo v 

večini procesirane, vnaprej pripravljene hrane, ki jo zauţijemo kot glavni obrok. Sladkor je 

poznan tudi kot konzervans in je v ta namen pogosto dodan različnim konzerviranim jedem. 

Pri nakupu ţivil moramo biti pozorni in preverjati deklaracije ţivil. Mnogokrat se namreč ne 

zavedamo, koliko skritega sladkorja v resnici zauţijemo na dan. Sladkorje tako vsebujejo 

ţitarice, ki jih zauţijemo za zajtrk (npr. koruzni in drugi kosmiči), pekovski izdelki, sadni 

jogurti, deserti, energijske ploščice, konzervirano sadje in zelenjava, delikatesni izdelki, 

pripravljene juhe, krompirjev čips, majoneza, kečap, prelivi, omake (npr. sojina omaka), 

namazi, instant čaji in instant kava. Zelo veliko sladkorja pa je dodanega tudi brezalkoholnim 

pijačam, kot so sadni sokovi, kole, gazirane pijače, sirupi, energijski napitki, napitki za 

športnike, vode z okusom (Đokič, 2012). Pollitrska plastenka vode z okusom lahko vsebuje 

kar 22 g sladkorja, kar ustreza 4,4 kockam sladkorja. To je količina sladkorja, ki je na primer 

v 2 dL sadnega soka, 100 g sladoleda ali 50 g temne čokolade (OPKP, 2012).  
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4.5 Ukrepi za zmanjšanje uživanja sladkih živil 

 

V obdobju od leta 2002 do leta 2010 so se v Sloveniji izvedle številne aktivnosti, ki so 

spodbujale k uţivanju za zdravje naklonjenih skupin ţivil med mladostniki. Le-te pa niso bile 

ciljno usmerjene v omejevanje uţivanja ţivil z dodanimi sladkorji (Gregorič, 2011). 

Ministrstvo za zdravje RS je v letu 2005 sprejelo nove Smernice zdravega prehranjevanja v 

vzgojno-izobraţevalnih  ustanovah (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005). Po teh smernicah naj 

bi vse šole zagotovile dostopnost do zdravih izbir. Voda, mineralna voda, nesladkani čaj in 

naravni sadni in zelenjavni sokovi naj bi nadomestili sladkane pijače, ţivila in jedi z visokim 

deleţem skupnih in dodanih sladkorjev pa naj bi nadomestila tista z manjšo vsebnostjo 

sladkorja in bolj uravnoteţeno sestavo. V letu 2010 je sprejetje Zakona o šolski prehrani 

(Zakon o šolski prehrani, 2010) dodatno obvezalo šole k upoštevanju smernic zdravega 

prehranjevanja v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005). Z 

omenjenim zakonom pa je bila umaknjena namestitev avtomatov s sladkimi in slanimi 

prigrizki ter sladkanimi pijačami, kar je dodatno omejilo dostopnost do sladkih ţivil v 

šolskem okolju (Zakon o šolski prehrani, 2010). 

Poleg šolskega okolja ima velik vpliv na uţivanju sladkarij in sladkanih pijač tudi oglaševanje 

(Skidmore in sod., 2010). Sladkarije, sladke pijače in kosmiči, ki vsebujejo sladkor, so poleg 

slanih prigrizkov in hitre prehrane najbolj oglaševani televizijski izdelki (Hastings in sod., 

2006). Poleg tega pa so ţivila z visoko vsebnostjo sladkorja in maščob v zadnjem desetletju 

postala cenovno dostopnejša. Najpomembnejši kriterij pri izbiri ţivil je cena ţivila, tako se v 

prehrani ljudi, zlasti tistih z niţjim socialno-ekonomskim standardom, vse pogosteje 

pojavljajo poceni ţivila, ki vsebujejo veliko dodanega sladkorja in maščob (Monsivais in 

Drewnowski, 2007). Mladostniki v današnjem času postajajo vedno samostojnejši in 

pomembnejši porabniki, zato bi bilo potrebno otroke in mladostnike naučiti in privzgojiti 

zdrave izbire. Zdravo prehrano je smiselno spodbujati predvsem v okviru druţine. Rezultati 

raziskave (Monsivais in Drewnowski, 2007) kaţejo, da je dostopnost sladkarij in sladkih pijač 

višja doma kot pa šolskem okolju. Med drugim pa imajo na izbor hrane med mladostniki velik 

vpliv še vedno starši (Neumark Sztainer in sod., 1999). Spodbujanje zdravih izbir je potrebno 

izvajati v čim zgodnejših obdobjih ţivljenja, ko otrok še sprejema druţinske navade in 

vrednote. Prehranske navade in  izkušnje, ki jih otrok tako pridobi, lahko vplivajo na kakovost 

prehranjevanja v kasnejšem ţivljenjskem obdobju (Fuller in sod., 2005). Pozneje bi bilo 
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potrebno predvsem krepiti znanje in veščine za prepoznavanje za zdravje naklonjenih izbir 

(Gregorič, 2011).  

Pomembne izbire ţivljenjskega stila, ki določajo tveganje za zdravje v odrasli dobi, se izvršijo 

v otroštvu in adolescenci, zato je potrebno otroke navajati zdravega vedenja (Zelena knjiga, 

2005). Tako je potrebno poleg vzgoje v domačem okolju zagotoviti tudi enotno raven znanja. 

To lahko zagotovimo z vključitvijo izbranih vsebin v učne načrte in s programi promocije 

zdravja, ki bodo poleg mladostnikov vključevali starše in tudi šolsko okolje, ter se izvajali 

dolgoročno z namenom trajnih sprememb prehranskih vzorcev (Gregorič, 2011).  

Za zmanjšanje porabe sladkarij in sladkanih pijač bi bilo potrebno izvesti več ukrepov, s 

katerimi bi se omejil dostop in oglaševanje nezdrave hrane za otroke in mladostnike. Na drugi 

strani pa bi se pospešil dostop in uţivanje za zdravje naklonjenih ţivil, vključno s pitno vodo. 

Spremenila bi se cenovna dostopnost posameznih ţivil ter zagotovilo spremljanje in 

svetovanje na primarni zdravstveni ravni (Gregorič, 2011). 

Obdavčitev hrane in pijače z visokim deleţem sladkorja je ena od moţnosti, s katero bi lahko 

vplivali na razvoj bolj zdravih prehranskih navad v populaciji. Kljub temu pa na področju 

zmanjševanja in povečevanja davkov na ţivila in pijače še ni dovolj podatkov o učinkih, da bi 

se drţave odločale za uvajanje tovrstnih ukrepov (Gabrijelčič Blenkuš, 2011). Največ 

ukrepov, ki spodbujajo zdravo prehranjevanje na osnovi zniţanja cen za zdravje ugodnih 

ţivil, drţave uvajajo v šolskem prostoru z Zakonom o šolski prehrani (Zakon o šolski 

prehrani, 2013), s Shemo šolskega sadja in Shemo šolskega mleka (Ministrstvo za kmetijstvo 

in okolje, 2013). Drţave spremljajo razvoj znanja na področju obdavčitve ţivil z visokim 

deleţem sladkorja in se odločajo za uvajanje fiskalnih ukrepov. Predvsem z namenom 

zmanjšanja epidemije debelosti, ter ostalih kronično nenalezljivih bolezni, ki so v povezavi z 

debelostjo. Trošarine so z ekonomskega vidika upravičene v primeru, da ima določeno ţivilo 

negativni vpliv ali pa če porabniki izbirajo ţivila, ne da bi imeli o teh ţivilih popolne 

informacije (Gregorič, 2011). Pomembno je namreč, da se ljudje dobro informirajo pri izbiri 

njihove prehrane. Podatki o hranilni vrednosti proizvodov so pomemben element zdrave 

prehrane. Jasni, dosledni podatki o hranilni vrednosti hrane, skupaj z ustrezno izobrazbo 

potrošnika, predstavljajo temelje dobrih in zdravih izbir. Izboljšanje znanja in vedenja širše 

javnosti o odnosu med prehranjevanjem in zdravjem, vnosom in porabo energije, o prehrani, 

ki zmanjšuje tveganje za kronične bolezni, in o zdravi izbiri hrane pa je predpogoj za uspeh v 

vsaki prehranjevalni politiki (Zelena knjiga, 2005). 
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5 SLADKOR IN ZDRAVJE 

 

Prehrana je v tesni povezavi z našim zdravjem. Prehranski vnos, prehranjevalne navade in 

prehranski status so pomembni dejavniki, ki vplivajo na večino kronično nenalezljivih 

bolezni. Z zdravim prehranjevanjem tako lahko v veliki meri prispevamo k varovanju in 

krepitvi zdravja. Neustrezna hranilna in energijska vrednost zauţite hrane, neustrezen izbor 

ţivil, uporaba neustreznih načinov priprave hrane, pa tudi nepravilen ritem dnevnega uţivanja 

hranil, lahko vodi v nastanek kronično nenalezljivih bolezni. (Djomba in sod., 2010).  

Dodani sladkorji v prehrani imajo vpliv na povečan energijski vnos, kar lahko pomembno 

prispeva k razvoju prekomerne telesne mase in debelosti. Uţivanje ţivil z visoko vsebnostjo 

sladkorja pa povečuje tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2, srčno-ţilnih bolezni in 

kariesa (Welsh in sod., 2011; Vartanian in sod., 2007; Mardis, 2001). 

5.1 Karies 

 

Zobni karies je najpogostejša bolezen otrok in mladostnikov, ki je najbolj razširjena v Evropi 

ter v Severni in Juţni Ameriki. Karies predstavlja velik javno zdravstveni problem zlasti med 

populacijo z nizkim socialno-ekonomskim poloţajem (Scagneti in Artnik, 2011). Karies v 

razvitem svetu prizadene vsaj 60 – 80 % šoloobveznih otrok in vsaj toliko – če ne več – 

odraslih (Petersen in sod., 2005). Karies je najpogostejša kronična bolezen pri otrocih. 

Razširjenost kariesa po svetu je od 5- do 8-krat večja od astme, ki je druga najpogostejša 

kronična bolezen (Messer, 2000). V tretjem svetu karies zaradi povečane uporabe sladkorja 

narašča šele v zadnjih desetletjih (Scagneti in Artnik, 2011). Karies je infekcijska bolezen 

trdih zobnih tkiv, na katero vpliva več dejavnikov, ki se med seboj prepletajo: sladkor, 

dovzetno zobno tkivo, prisotnost ustnih bakterij v zobnem plaku in čas. V času razvoja zob 

vpliva prehrana preko metabolizma na razvoj organskega matriksa zob. Pri tem so najbolj 

pomembni proteini, maščobe in ogljikovi hidrati. V času mineralizacije so pomembne 

mineralne soli, vitamini in nekateri hormoni. Po izrasti so zobje bolj izpostavljeni lokalnemu 

vplivu prehrane. Bakterije, ki se nahajajo v plaku, fermentirajo enostavne sladkorje v 

organske kisline, kot posledica medsebojnega vpliva sladkorja iz hrane in bakterij v plahku po 

zauţitju hrane nastane kislina. Kislina zniţa pH v ustih, vrednost pH plaka pade pod kritično 

mejo vrednosti 5,5. Zniţanje pH v ustih pa vodi do demineralizacije trdega zobnega tkiva – 

karies (Artnik, 2010). Pogostost uţivanja sladkorja je povezana s pogostostjo kariesa (Arcella 

in sod., 2002), saj je sladkor najpomembnejši dejavnik za nastanek kariesa. Slaščičarski 



Klemenčič, M. (2014). Sladkor v prehrani mladostnikov. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

19 

izdelki, piškoti, torte, gazirane pijače in navaden sladkor (dodan čaju ali kavi), ki ga uţijemo 

kot del obroka ali med obroki, pomembno pripomore k nastanku kariesa. Bolj pomembna kot 

količina pa je pogostost uţivanja sladke hrane in pijač (Burt in sod., 1988). Uţivanje 

kariogene hrane tako predstavlja pomemben dejavnik pri nastajanju zobnega kariesa. S 

karigeno hrano mislimo predvsem ogljikove hidrate, ki se začnejo razkrajati ţe v ustih 

(Artnik, 2010). 

5.2  Sladkor in debelost 

 

Uravnoteţena prehrana in zadostna telesna dejavnost omogočata vzdrţevanje energijskega 

ravnovesja med vnosom in porabo energije, ki se izrazi kot prehranski status človeka. 

Neravnovesje med energijskim vnosom in porabo (energijski vnos je višji od energijske 

porabe) pa lahko pripelje do debelosti in čezmerne hranjenosti. V današnjem času se povečuje 

vnos energijsko bogate hrane, ki je bogata z maščobami, s soljo, sladkorji ter osiromašena z 

vitamini, minerali in z drugimi makrohranili. Neuravnoteţen in previsok prehranski vnos ter 

sedeč ţivljenjski slog sta dejavnika, ki povečujeta tveganja za nastanek metabolnega sindroma 

in debelosti, v povezavi s tem pa kroničnih nenalezljivih bolezni. Tveganja za razvoj kronično 

nenalezljivih bolezni se kopičijo skozi vsa ţivljenjska obdobja in so odvisna od bioloških, 

socialno-ekonomskih in drugih vplivov. Nepravilna prehrana pa je eden od pomembnih 

dejavnikov tveganja za zdravje (Gabrijelčič Blenkuš, 2013). 

SZO je leta 1997 debelost uvrstila med bolezni, v 21. stoletju pa ta predstavlja enega večjih 

izzivov javnega zdravja v svetu. Pojavnost debelosti se je od leta 1980 v več evropskih 

drţavah potrojila in v vseh še vedno raste, posebno med otroki (WHO, 2003). Število otrok in 

mladostnikov s prekomerno teţo in debelih v Evropi se povišuje za pribliţno 400.000 otrok 

letno. Zadnje ocene kaţejo, da je v Evropi več kot 14 milijonov otrok s prekomerno telesno 

teţo in najmanj 3 milijone debelih, kar pomeni, da je 1 od 4 otrok prekomerno teţak ali debel 

(Zelena knjiga, 2005). Debelost je kronična presnovna bolezen, za katero je značilno 

čezmerno kopičenje maščevja v telesu; povzročajo jo psihološki, socialni in genetski 

dejavniki (WHO, 2011). Grobo populacijsko merilo za debelost je indeks telesne mase (ITM 

več kot 30 kg/m²). Debelost tudi v Sloveniji postaja velik javno zdravstveni problem, ki 

zmanjšuje dolţino in kakovost ţivljenja s pojavom različnih obolenj (NIJZ, 2013). Debelost je 

povezana s povečanim tveganjem za nastanek kronično nenalezljivih bolezni, sladkorne 

bolezni tipa 2, različnih vrst raka, z nastankom povišanega krvnega tlaka ter boleznimi srca in 

ţilja. Prav tako predstavlja dejavnik tveganja za nastanek ortopedskih zapletov, dermatoloških 
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sprememb, nevroloških in hormonskih motenj (Kovač in sod., 2012). Debelost pa ima tudi 

druţbene in psihološke posledice – vključno s stigmatizacijo, diskriminacijo in predsodki. 

Raziskovalci debelost povezujejo z nizko samopodoba, nizko stopnjo samozavesti in 

depresijo (Lobstein in sod., 2004; Storch in sod., 2007). 

V Sloveniji strokovnjaki na tem področju ugotavljajo trend naraščanja debelosti pri vseh 

starostnih skupinah. Raziskava »Z zdravjem povezan vedenjski slog 2001 – 2004 – 2008 – 

2012« je pokazala, da se deleţ debelosti pri odraslih prebivalcih povečuje, predvsem zaradi 

naraščanja debelosti pri moških. Raziskava je pokazala, da na stanje prehranjenosti vplivata 

izobrazba in druţbeni sloj, saj je deleţ debelih višji pri preiskovancih niţjih druţbenih slojev 

in z niţjo stopnjo izobrazbe (NIJZ, 2013). 

Slovenija se po deleţu čezmerno hranjenih in debelih 15-letnikov uvršča na tretje mesto med 

drţavami Evropske unije, ki so vključene v raziskavo HBSC (HBSC, 2010). Podatki SZO pa 

kaţejo, da imajo otroci v Sloveniji enega od najhitreje naraščajočih trendov povečevanja 

telesne mase, predvsem zaradi slabih prehranjevalnih navad in nezadostne telesne dejavnosti. 

Čezmerna hranjenost in debelost otrok in mladostnikov vplivata na slabšo kakovost ţivljenja 

in večjo verjetnost pojava različnih kroničnih nenalezljivih bolezni v kasnejšem ţivljenjskem 

obdobju. Prav tako lahko vplivata na slabšo samopodobo in s tem posledično tudi na slabše 

duševno zdravjem (NIJZ, 2013). 

Po podatkih raziskave Prehranske navade mladostnikov z normalno in prekomerno teţo, ki je 

potekala od leta 2003 do leta 2005 in je vključevala 2.813 slovenskih mladostnikov ob vstopu 

v 1. letnik srednje šole iz vse Slovenije, je kar 18 % fantov in 16 % deklet, ki je imelo 

prekomerno telesno maso (Kobe in Fidler Mis, 2010). Fante s prekomerno telesno maso so 

imeli v primerjavi s fanti z normalo telesno maso višji dnevni energetski vnos, višji dnevni 

skupni vnos ţivil ter enako energijsko gostoto ţivil. Ugotovljeno je bilo, da so fantje s 

prekomerno telesno maso v primerjavi s fanti z normalno telesno maso zauţili več nekaterih 

makrohranil: ogljikovih hidratov, skupnih sladkorjev, prehranske vlaknine, beljakovine in 

vode, več vseh vitaminov, razen vitaminov D in B12, več vseh makro- in mikroelementov in 

manj beljakovin na kilogram telesne mase. 

Dekleta s prekomerno telesno maso so imela v primerjavi z dekleti z normalno telesno maso 

višji dnevni energijski vnos, višji dnevni skupni vnos ţivil in niţjo energijsko gostoto ţivil. 

Ugotovljeno je bilo, da so dekleta s prekomerno telesno maso v primerjavi z dekleti z 

normalno telesno maso zauţila več nekaterih makrohranil: ogljikovih hidratov, skupnih in 

dodanih sladkorjev, prehranske vlaknine, beljakovin in vode, večji deleţ energije iz skupnih 
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sladkorjev, manj beljakovin na kilogram telesne mase, več vseh vitaminov, razen D in B12, 

več vseh makroelementov, razen natrija, ter več vseh mikroelementov (Kobe in Fidler Mis, 

2010). V raziskavi so imeli mladostniki s prekomerno telesno maso višji energijski vnos in s 

tem povezan tudi višji vnos mnogih hranil kot srednješolci z normalno telesno maso. Vendar 

se domneva, da poleg prehranskega vnosa obstajajo tudi drugi pomembni faktorji, ki vplivajo 

na prekomerno telesno maso, zlasti telesne aktivnosti, telesna konstitucija in drugi (Kobe in 

Fidler Mis, 2010). 

Na podlagi podatkovne baze SLOFIT, ki zajema učence slovenskih osnovnih in srednjih šol, 

so analizirali trend sprememb prehranjenosti slovenskih šolarjev v več kot tridesetih letih. 

Analiza podatkov telesne mase in višine dečkov, starosti med 7 in 18 let, iz športno vzgojnega 

kartona, opravljena za obdobje od leta 1991 do 2006, je pokazala, da deleţ prekomerno 

hranjenih in debelih otrok in mladostnikov stalno narašča. V opazovanem obdobju (od 1991 

do 2011) se je deleţ prekomerno teţkih fantov iz 13,3 % povečal na 19,1 %, deleţ debelih pa 

iz 2,7 % na 7,5 %. Deleţ preteţkih deklet je v enakem obdobju narasel iz 12,0 % na 17,2 %, 

deleţ debelih pa iz 2,1 % na 5,5 %. V vseh letih opazovanja so se kazale opazne razlike glede 

na spol. Deleţ prekomerno hranjenih in debelih fantov je bil v opazovanem obdobju višji kot 

deleţ prekomerno hranjenih in debelih deklet. Glavne razlike med spoloma so se pokazale pri 

mladostnikih starih od 14 do 18 let (Kovač in sod., 2012). 

5.3 Sladkorna bolezen tipa 2 

 

Dejavniki tveganja, ki povzročajo nastanek sladkorne bolezni tipa 2, so prekomerna telesna 

masa in debelost, debelost abdominalnega tipa, telesna nedejavnost, prekomerno uţivaje 

skupnih, nasičenih in trans nenasičenih maščobnih kislin ter tvegano pitje alkohola (Hlastan 

Ribič, 2010). Sladkorna bolezen se v zadnjih dveh desetletjih pojavlja pogosteje v vseh 

starostnih skupinah. Po podatkih evropskih drţav ima sladkorno bolezen od 3,4 % do več kot 

7 % prebivalstva, pogosteje se bolezen pojavlja pri moških. Raziskave kaţejo, da se lahko 

razširjenost bolezni do leta 2025 v Evropi skoraj dvakratno poveča in število bolnikov 

podvoji. Ocene temeljijo na večji razširjenosti dejavnikov tveganja, zlasti debelosti ter 

premajhni telesni dejavnosti in značilnosti prehrane v okoljih, ki spodbujajo debelost (Paulin, 

2012). Pojavnost debelosti v otroštvu je v povezavi z vse večjim številom otrok in 

mladostnikov, ki zbolijo za sladkorno boleznijo tipa 2 (Wiegand in sod., 2004). Podatki 

kaţejo, da je stopnja debelosti med otroki in mladostniki v Sloveniji primerljiva z drugimi 
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drţavami Evropske unije, s tem pa je primerljiva tudi stopnja ogroţenosti za razvoj sladkorne 

bolezni (Battelino, 2011).  

V Evropi ostaja najgostejša oblika sladkorne bolezni med otroki in mladostniki tipa 1, vendar 

pa med to skupino narašča in je vse pogostejša tudi sladkorna bolezen tipa 2 (Wiegand in 

sod., 2004). Da bi bolniki s sladkorno boleznijo preprečili zaplete pri tej bolezni, morajo 

vzdrţevati normalno koncentracijo glukoze v krvi in s tem preprečevati hipoglikemijo in 

hiperglikemijo. To je še posebej pomembno za bolnike, ki se zdravijo z inzulinom. Za 

vzdrţevanje normalne koncentracije glukoze je potreben pravilen način prehranjevanja, kar 

pomeni pestro in vsebinsko ustrezno ter preko dneva primerno časovno in količinsko 

razporejeno prehrano (Djomba in sod., 2010). Raziskave kaţejo, da bolnik s sladkorno 

boleznijo lahko bolezen učinkovito uravnava z ustreznim načinom prehranjevanja, 

uravnavanjem zdrave telesne mase in redno telesno aktivnostjo (American Diabetes 

Association, 2006).   

5.4 Bolezni srca in ožilja 

 

Bolezni srca in oţilja so vodilni vzrok smrti v svetu. 80 % le-teh pripisujejo povišanemu 

krvnemu tlaku, kajenju in povišanemu holesterolu. Od naštetih vzrokov je povišan krvni tlak 

najpomembnejši neposredni vzrok smrti. Visok krvni tlak in naraščanje krvnega tlaka s 

starostjo sta direktno odvisna od previsokega vnosa soli, nizkega vnosa kalija, nezadostnega 

vnosa zelenjave in sadja, prekomernega uţivanja alkohola, previsoke telesne mase in 

nezadosten telesne dejavnosti (Hlastan Ribič, 2010).  

Za bolnike z boleznimi srca in oţilja se poleg izogibanja kajenju, alkoholu in stresu priporoča 

uravnoteţeno in zdravo prehranjevanje. V izogib oziroma omilitev ţe obstoječih znakov 

bolezni srca in oţilja je potrebna pozornost pri vnosu hranil, ki vplivajo na krvni tlak, 

spremembe oţilja ter vrednosti maščob v krvi (Djomba in sod., 2010). 
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6 TELESNA DEJAVNOST MLADOSTNIKOV 

 

Redna telesna aktivnost je ključna za zdravje in splošno dobro počutje otrok in mladostnikov, 

saj kratkoročno in dolgoročno vpliva na telesni in gibalni razvoj ter kognitivne sposobnosti. 

Telesna aktivnost preprečuje zgodnji začetek večine kroničnih nenalezljivih bolezni v dobi 

adolescence, spodbuja neodvisnost in zdravo rast ter pomaga razvijati temeljne spretnosti 

gibanja (Kelly in sod., 2010). Na drugi strani pa je telesna nedejavnost oziroma sedeč 

ţivljenjski slog dejavnik tveganja za razvoj debelosti in prekomerne telesne teţe ter drugih 

kroničnih nenalezljivih bolezni. Tako je pomembno, da mladostniki ţe zgodaj v ţivljenju 

razvijejo aktiven ţivljenjski slog in dosegajo priporočljive ravni telesne dejavnosti. Le tako 

bodo mladostniki pridobili številne koristne navade za zdravje, ki jih bodo prenesli tudi v 

poznejša ţivljenjska obdobja (Drev, 2011). 

Po smernicah SZO morajo biti mladostniki zmerno do intenzivno telesno dejavni vsaj 60 

minut na dan vse dni v tednu (WHO, 2011), vendar po podatkih raziskave HBSC 2006 za 

Slovenijo te smernice dosega le 17,6 % mladostnikov. Po zadnjih podatkih (Currie in sod., 

2012) se je ta odstotek nekoliko povečal. Vse dni v tednu je 60 minut na dan telesno dejavnih 

20,3 % mladostnikov v starosti od 11 do 15 let, 6 dni v tednu je tako dejavnih 9,9% 

mladostnikov, 5 dni 14,2 %, 4 dni 15,9 %, 3 dni 17 %, 2 dni 11,6 % in en dan 7,1 % 

mladostnikov. 4 % mladostnikov ni telesno dejavnih niti en dan v tednu. Nizke ravni telesne 

dejavnosti mladostnikov s starostjo še upadajo (Currie in sod., 2012). 

Upad telesne dejavnosti se beleţi v obdobju adolescence, ko mladostniki več časa namenijo 

sebi, svoji identiteti, podobi in novim socialnim omreţjem. Naraščanje sedečih vedenj v 

adolescenci lahko pripišemo temu, da mladostniki več časa preţivijo brez nadzora staršev, kar 

jim daje tudi več priloţnosti za gledanje televizije, igranje računalniških igric in drugih 

sedečih dejavnosti (Haug in sod., 2008; Norman in sod., 2005). Vsekakor pa naj po 

priporočilih Ameriške akademije za pediatrijo otroci in mladostniki pred ekrani ne bi sedeli 

več kot dve uri na dan. (American Academy of Pediatrics, 2001). Med fanti in dekleti na 

področju telesne dejavnosti in sedečih vedenj obstajajo nekatere razlike. Fantje so v vseh 

starostnih obdobjih pogosteje in več telesno dejavni kot dekleta, raje imajo kolektivne 

aktivnosti in hkrati poročajo tudi o več urah sedečih dejavnosti kot dekleta. Dekleta pa 

izkazujejo več različnih sedečih dejavnosti kot fantje; poleg gledanja televizije/DVD-ja in 

uporabe računalnika tudi berejo, se pogovarjajo po telefonu, poslušajo glasbo, opravljajo 

domača opravila (Drev, 2011). 
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7 EMPIRIČNI DEL 

 

7.1 Opredelitev problema 

 

Sladkor in sladke pijače so vse pogosteje prisotne v naši prehrani. Dostopnost energijsko 

bogate hrane in pa naša evolucijska zgodovina prispevata k visokem vnosu sladkorjev. Le ta 

pa se v veliki meri pojavlja tudi v prehrani mladostnikov. Po zadnjih raziskavah kar dve 

tretjini slovenskih mladostnikov uţiva sladkane pijače in/ali sladkarije od 5- do 6-krat 

tedensko ali celo pogosteje (Gregorič, 2011). Tako uţivanje ţivil z dodanim sladkorjem  

predstavlja izziv pri uresničevanju trenutnih prehranskih priporočil med mladostniki. V 

prehrani imajo dodani sladkorji največji vpliv na povečan energijski vnos, kar lahko 

pomembno prispeva k razvoju prekomerne telesne mase in debelosti. Poleg tega uţivanje ţivil 

z visoko vsebnostjo sladkorja povečuje tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2, srčno-

ţilnih bolezni in kariesa (Welsh in sod., 2011; Mardis in sod., 2010; Vartanian, 2007).  

Namen raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri je sladkor prisoten v prehrani mladostnikov, 

ki prihajajo iz različnih krajev na območju Dolenjske.  

7.2 Cilji in hipoteze 

 

Cilji diplomskega dela so bili: 

 

 Ugotoviti, kako pogosto in kdaj mladostniki poseţejo po ţivilih z dodanim 

sladkorjem (čokolada, sladice, sladke pijače,…). 

 Ugotoviti, koliko mladostniki tedensko zauţijejo pijač z dodanim sladkorjem. 

 Ugotoviti, ali so mladostniki pozorni na informacije o vsebnosti sladkorja v 

ţivilih. 

 Ugotoviti, ali se mladostniki zavedajo dejavnikov tveganja povezanih z 

uţivanjem sladkih ţivil. 

 Ugotoviti, ali se uţivanje sladkih ţivil razlikuje glede na spol in starost. 

 

Za našo raziskavo smo si zastavili naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Mladostniki sladka ţivila najpogosteje uţivajo v domačem okolju. 

Hipoteza 2: Mladostniki med pijačami z dodanim sladkorjem najpogosteje pijejo vodo z 

okusom. 
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Hipoteza 3: Med mladostniki z normalno in povečano telesno maso se ne kaţejo razlike v 

pogostosti uţivanja sladkih ţivil. 

Hipoteza 4: Pogostost uţivanja sladkih pijač in sladkarij se med spoloma razlikuje. 

Hipoteza 5: Pogostost uţivanja sladkih ţivil se glede na starost ne razlikuje. 

 

7.3 Raziskovalna metoda 

7.3.1 Postopek zbiranja podatkov 

 

Uporabljena je bila deskriptivna metoda raziskovanja. Instrument, ki smo ga pri tem uporabili, 

je bil vprašalnik. Vprašalnik je bil sestavljen posebno za to raziskavo in je vseboval 15 

vprašanj. Vprašanja so bila odprtega in zaprtega tipa. Anonimnost anketirancev je bila 

zagotovljena.  

Anketa je bila izvedena v decembru leta 2013 med dijaki 1. in 3. letnika Srednješolskega 

centra Novo mesto. Anketa je bila izvedena osebno v času pouka. 

7.3.2 Raziskovalni vzorec 

 

V raziskavo je bilo vključenih 210 dijakov Srednješolskega centra Novo mesto, ki obiskujejo 

Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo Novo mesto (programa Kemijski tehnik in Zdravstvena 

nega) ter Srednjo elektro šolo in tehnično gimnazijo (programa Elektro tehnik in Tehnična 

gimnazija) (Preglednica 5 in 6).  

 
Preglednica 5: Program šolanja anketirancev. 

PROGRAM ŠOLANJA DIJAKI (N) f(%) 

Kemijski tehnik 58 27,6 

Zdravstvena nega 56 26,7 

Elektro tehnik 51 24,3 

Tehnična gimnazija 45 21,4 

SKUPAJ 210 100,0 

 

Anketo je izpolnilo 210 dijakov 1. in 3. letnika Srednješolskega centra Novo mesto. Od tega 

je bilo 116 dijakov (55, 2 %) in 94 dijakinj (44,8 %) (Preglednica 6). 

 
Preglednica 6: Struktura anketiranih dijakov po spolu. 

 

SPOL N f(%) 

Moški 116 55,2 

Ţenski 94 44,8 

SKUPAJ 210 100,0 
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Vzorec sestavlja 50,5 % dijakov 1. letnika starih od 14 do 16 let in 49,5 % dijakov 3. letnika  

starih od 16 do 18 let (Preglednica 7). Največji deleţ predstavljajo dijaki stari 15 in 17 let 

(Preglednica 8). Glede na majhno razliko v starosti dijakov bomo pri analizi uporabili 

strukturo anketiranih dijakov glede na letniki izobraţevanja. 

 
Preglednica 7: Struktura anketiranih dijakov glede na letnik izobraţevanja. 

 

LETNIK  

IZOBRAŢEVANJA 

N f(%) 

1. letnik 106 50,5 

3. letnik 104 49,5 

SKUPAJ 210 100,0 

 

Preglednica 8: Struktura anketiranih dijakov glede na starost. 

 

STAROST (leta) N f(%) 

14 5 2,4 

15 97 46,2 

16 7 3,3 

17 94 44,8 

18 7 3,3 

SKUPAJ 210 100,0 

 

7.4 Postopki obdelave podatkov 

 

Podatke smo statistično analizirali z računalniškim program Microsoft Excel, v katerega smo 

vnesli z vprašalnikom pridobljene podatke, ter s statističnim programom SPSS. Za 

interpretacijo rezultatov so bile uporabljene osnovne statistične metode za ugotavljanje razlik 

med obravnavanimi spremenljivkami, t-test in χ ² test. Pri določenih parametrih smo uporabili 

aritmetično sredino (M) in standardni odklon (SD). Vrednost stopnje tveganja P < 0,05 pa 

smo označili kot statistično značilno. 
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8 REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

8.1 Indeks telesne mase (ITM) anketirancev 

 

Poleg splošnih podatkov (šola, izobraţevalni program, letnik, starost in spol) smo od 

anketirancev pridobili podatke o njihovi telesni višini in masi. Iz pridobljenih podatkov smo 

na podlagi presečnih vrednosti SZO standarda (WHO, 2007) izračunali indeks telesne mase 

(ITM) anketirancev. ITM smo izračunali po enačbi; 

ITM = telesna teţa (kg)/telesna višina (m)².  

V analizo smo vključili anketirance stare 15 (97 anketirancev) in 17 let (94 anketirancev), 

skupaj 191 anketirancev. Glede na ITM, smo anketirance razdelili v tri kategorije, tiste s 

prenizko telesno maso, z normalno telesno maso in prekomerno telesno maso (Preglednica 9). 

Kategorije smo oblikovali na podlagi kriterijev SZO (WHO, 2007) ter raziskave o prehranskih 

navadah mladostnikov z normalno in prekomerno telesno maso (Kobe in Fidler, 2010), ki je 

potekala v Sloveniji med mladostniki starimi 15 do 16 let v letih od 2003 do 2005. SZO glede 

na ITM mladostnike razvršča v pet kategorij (izredno suhi, suhi, z normalno telesno maso, 

preteţki, debeli). V naši analizi smo, tako kot so to storili v raziskavi o prehranskih navadah 

mladostnikov z normalno in prekomerno telesno maso (Kobe in Fidler, 2010), zdruţili 

kategoriji izredno suhih in suhih v skupino mladostnikov s prenizko telesno maso, kategoriji 

preteţkih in debelih pa v skupino mladostnikov s prekomerno telesno maso. 

 

Preglednica 9: ITM presečne vrednosti glede na kriterij SZO 
 
 Prenizka telesna masa Normalna telesna masa Prekomerna telesna masa 

FANTJE, 15 let ≤17,99 18,00-23,00 ≤23,10 

FANTJE, 17 let ≤18,99 19,00-24,50 ≤25,60 

DEKLETA, 15 let ≤17,99 18,00-23,70 ≤23,80 

DEKLETA, 17 let ≤18,40 18,50-24,50 ≤24,60 

 
Preglednica 10: Anketiranci glede na ITM. 
 
Kategorija N f (%) 

S prenizko telesno maso 10 5,2 

Z normalno telesno maso 129 67,5 

S prekomerno telesno maso 52 27,2 

SKUPAJ 191 100,0 



Klemenčič, M. (2014). Sladkor v prehrani mladostnikov. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

28 

Iz Preglednice 10 je razviden deleţ mladostnikov s prenizko telesno maso (5,2 %), z 

normalno telesno maso (67,5 %) in s prekomerno telesno maso (27,2 %).  

 
Preglednica 11: Anketiranci glede na ITM in spol. 

 
Kategorija MOŠKI ŢENSKE 

N f (%) N f (%) 

S prenizko telesno maso 5 4,6 5 6,0 

Z normalno telesno maso 70 64,8 59 71,1 

S prekomerno telesno maso 33 30,6 19 22,9 

 

Glede na ITM smo anketirance primerjali po spolu (Preglednica 11). Iz Preglednice 11 lahko 

razberemo, da je pri fantih zaznati nekoliko višji deleţ oseb s prekomerno telesno maso kot 

pri dekletih. Deleţ fantov in deklet s prekomerno telesno maso je v naši raziskavi nekoliko 

višji kot deleţ fantov in deklet, ki so bili vključeni v raziskavo Prehranske navade 

mladostnikov z normalno in prekomerno telesno maso (Kobe in Fidler, 2010). Po podatkih 

raziskave, ki je potekala od leta 2003 do leta 2005 in je vključevala 2.813 slovenskih 

mladostnikov ob vstopu v 1. letnik srednje šole iz vse Slovenije, je 18 % fantov in 16 % 

deklet, ki je imelo prekomerno telesno maso (v to skupino spadajo mladostniki iz skupine 

preteţkih in skupine debelih) (Kobe in Fidler, 2010). 

 

Preglednica 12: Anketiranci glede na ITM in starost. 

 
Skupina oz. kategorija 15 LET 17 LET 

N f (%) N f (%) 

S prenizko telesno maso 9 9,3 1 1,1 

Z normalno telesno maso 59 60,8 70 74,5 

S prekomerno telesno maso 29 29,9 23 24,5 

 

Glede na ITM smo anketirance primerjali po starosti (Preglednica 12). Deleţ tistih s 

prekomerno in prenizko telesno maso je nekoliko večji pri anketirancih starih 15 let.  

Po podatkih raziskave HBSC so se slovenski mladostniki stari 15 let na svetovnem merilu 

uvrstili na 5. mesto po deleţu tistih s prekomerno telesno maso. Deleţ deklet znaša 13 %, 

deleţ fantov pa je višji in sicer znaša 23 %. Podatki, ki so jih pridobili v raziskavi, so 

izračunani na podlagi IOTF-Cole presečnih vrednosti (Currie in sod., 2012).  
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Tudi po podatkih raziskave, ki je potekala na Fakulteti za šport med otroki in mladostniki 

starimi od 6 do 19 let, je opazen višji deleţ fantov kot deklet, ki so prekomerno hranjeni. V 

letu 2012 je deleţ prekomerno hranjenih fantov znašal 27,1 %, prekomerno hranjenih deklet 

pa 23,7 % (Gabrijelčič Blenkuš, 2013).  

8.2 Pogostost uživanja sladkih živil 

 

V prvem delu ankete smo ţeleli ugotoviti, kako pogosto mladostniki posegajo po sladkih 

ţivilih. V preglednici so bila našteta sladka ţivila – sladkarije (čokolada, bomboni, sladko 

listnato pecivo,…) pijače z dodanim sladkorjem, npr. brezalkoholne gazirane pijače, voda z 

okusom, ter alkoholne pijače. Podatke smo zaradi laţje obdelave in večje preglednosti 

razdelili v tri sklope. V prvem sklopu so predstavljena ţivila z več sladkorja - sladkarije, v 

drugem sklopu sladke pijače, v tretjem sklopu pa alkoholne pijače in alkohole pijače z 

dodatkom sadnega soka. 

 
Preglednica 13: Pogostost uţivanja ţivil z več sladkorja – sladkarij med mladostniki. 

 
ŢIVILO POGOSTOST UŢIVANJA 

Večkrat 

na  dan 

1x na dan 5-6x na 

teden 

2-4x na 

teden  

1x na 

teden 

3x na 

mesec 

Nikoli 

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

Čokolada 16 7,6 26 12,4 14 6,7 60 28,6 58 27,6 35 16,7 1 0,5 

Bomboni 8 3,8 5 2,4 15 7,1 30 14,3 72 34,3 65 31,0 15 7,1 

Sladko 

listnato 

pecivo 
6 2,9 6 2,9 9 4,3 35 16,7 84 40,0 65 31,0 5 2,4 

Torta 1 0,5 0 0 0 0 2 1,0 11 5,2 172 81,9 24 11,4 

Sadno-ţitne 

ploščice 
1 0,5 4 1,9 6 2,9 34 16,2 40 19,0 79 37,6 46 21,9 

Piškoti 11 5,2 19 9,0 25 11,9 53 25,2 59 28,1 36 17,1 7 3,3 

Čokoladni 

namaz 
7 3,3 27 12,9 15 7,1 37 17,6 44 21,0 58 27,6 22 10,5 

Marmelada 4 1,9 15 7,1 11 5,2 38 18,1 38 18,1 70 33,3 34 16,2 

 

Preglednica 13 prikazuje, kako pogosto dijaki uţivajo sladka ţivila. Anketirani mladostniki 

od sladkih ţivil najpogosteje uţivajo čokolado, piškote in čokoladni namaz. Vsak dan ali 

pogosteje čokolado uţiva 20,0 % mladostnikov, piškote 14,2 % mladostnikov in čokoladni 

namaz 16,2 % mladostnikov. Izračun pokaţe, da je deleţ mladostnikov, ki ta ţivila uţiva 5 do 

6-krat na teden ali pogosteje še višji. Čokolado 5 do 6-krat na teden ali pogosteje uţiva 26,7 

% mladostnikov, piškote 26,1 % mladostnikov in čokoladni namaz 23,3 % mladostnikov. Ena 

četrtina mladostnikov sladka ţivila (čokolada, piškoti, čokoladni namaz) uţiva kar 5 do 6 krat 
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na teden ali pogosteje. Deleţ je primerljiv s podatki raziskave HBSC. Po podatkih raziskave 

HBSC vsak dan ali pogosteje uţiva sladkarije 25 % slovenskih mladostnikov (Gregorič, 

2011).  

 

Preglednica 14: Pogostost uţivanja sladkih ţivil glede na letnik izobraţevanja anketirancev. 

 
ŢIVILO  POGOSTOST UŢIVANJA 

Večkrat 

na dan 

1x na dan 5-6x na 

teden 

2-4x na 

teden 

1x na 

teden 

3x na 

mesec  

Nikoli  

 χ² 

 

2P 

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

Čokolada 

le
tn

ik
 1. 7 6,6 11 10,4 7 6,6 36 34,0 32 30,2 13 12,3 0 0,0 

7,182 0,304 

3. 9 8,7 15 14,4 7 6,7 24 23,1 26 25,0 22 21,2 1 1,0 

Bomboni  

le
tn

ik
 1. 3 2,8 3 2,8 9 8,5 19 17,9 34 32,1 30 28,3 8 7,5 

4,088 0,665 

3. 5 4,8 2 1,9 6 5,8 11 10,6 38 36,5 35 33,7 7 6,7 

Sladko 
listnato 

pecivo le
tn

ik
 1. 5 4,7 1 0,9 5 4,7 20 18,9 45 42,5 26 24,5 4 3,8 

10,969 0,089 

3. 1 1,0 5 4,8 4 3,8 15 14,4 39 37,5 39 37,5 1 1,0 

Torta 

le
tn

ik
 1. 1 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 3,8 91 85,8 10 9,4 

5,048 0,282 

3. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,9 7 6,7 81 77,9 14 13,5 

Sadno-

ţitne 

ploščice le
tn

ik
 1. 0 0,0 1 0,9 2 1,9 17 16,0 20 18,9 44 41,5 22 20,8  

3,760 

 

0,709 

3. 1 1,0 3 2,9 4 3,8 17 16,3 20 19,2 35 33,7 24 23,1 

Piškoti 

le
tn

ik
 1. 5 4,7 13 12,3 17 16,0 21 19,8 24 22,6 25 23,6 1 0,9  

19,242 

 

0,004 

3. 6 5,8 6 5,8 8 7,7 32 30,8 35 33,7 11 10,6 6 5,8 

Čokoladni 

namaz 

le
tn

ik
 1. 3 2,8 12 11,3 8 7,5 17 16,0 27 25,5 27 25,5 12 11,3 

3,498 0,744 

3. 4 3,8 15 14,4 7 6,7 20 19,2 17 16,3 31 29,8 10 9,6 

Marmelada 

le
tn

ik
 1. 3 2,8 6 5,7 5 4,7 18 17,0 23 21,7 33 31,1 18 17,0 

3,808 0,703 

3. 1 1,0 9 8,7 6 5,8 20 19,2 15 14,4 37 35,6 16 15,4 

 

Iz Preglednice 14 so razvidne razlike v uţivanju sladkih ţivil glede na letnik izobraţevanja. 

Statistično pomembno razliko (p<0,05) opazimo pri uţivanju piškotov. Dijaki 3. letnika 

pogosteje poseţejo po piškotih kot dijaki 1. letnika. 83,8 % dijakov 3. letnika poseţe po 

piškotih vsaj enkrat na teden ali pogosteje, deleţ dijakov 1. letnika, ki piškote uţiva enkrat na 

teden, je nekoliko niţji (75,4 %). 

Glede na to, da statistično pomembno razliko glede na letnik izobraţevanja opazimo samo pri 

uţivanju piškotov, lahko potrdimo hipotezo (Hipoteza 5), da se pogostost uţivanja sladkih 

ţivil glede na starost ne razlikuje. 
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Preglednica 15: Pogostost uţivanja sladkih ţivil glede na spol anketirancev. 

 
ŢIVILO  POGOSTOST UŢIVANJA 

Večkrat 

na dan 

1x na dan 5-6x na 

teden 

2-4x na 

teden 

1x na 

teden 

3x na 

mesec  

Nikoli  

 χ² 

 

2P 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

Čokolada 

sp
o
l M 9 7,8 19 16,4 10 8,6 28 24,1 26 22,4 23 19,8 1 0,9 

11,526 0,073 
Ţ 7 7,4 7 7,4 4 4,3 32 34,0 32 34,0 12 12,8 0 0,0 

Bomboni  

sp
o
l M 7 6,0 2 1,7 10 8,6 17 14,7 35 30,2 37 31,9 8 6,9 

6,030 0,420 
Ţ 1 1,1 3 3,2 5 5,3 13 13,8 37 39,4 28 29,8 7 7,4 

Sladko 

listnato 

pecivo sp
o
l M 5 4,3 3 2,6 6 5,2 18 15,5 47 40,5 35 30,2 2 1,7 

3,201 0,783 
Ţ 1 1,1 3 3,2 3 3,2 17 18,1 37 39,4 30 31,9 3 3,2 

Torta 

sp
o
l M 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 6,9 95 81,9 13 11,2 

5,074 0,280 
Ţ 1 1,1 0 0,0 0 0,0 2 2,1 3 3,2 77 81,9 11 11,7 

Sadno-

ţitne 

ploščice sp
o
l M 1 0,9 4 3,4 3 2,6 17 14,7 21 18,1 43 37,1 27 23,3 

4,860 0,562 
Ţ 0 0,0 0 0,0 3 3,2 17 18,1 19 20,2 36 38,3 19 20,2 

Piškoti 

sp
o
l M 5 4,3 14 12,1 14 12,1 33 28,4 27 23,3 18 15,5 5 4,3 

7,389 0,286 
Ţ 6 6,4 5 5,3 11 11,7 20 21,3 32 34,0 18 19,1 2 2,1 

Čokoladni 

namaz 

sp
o
l M 6 5,2 18 15,5 10 8,6 18 15,5 27 23,3 27 23,3 10 8,6 

8,787 0,186 
Ţ 1 1,1 9 9,6 5 5,3 19 20,2 17 18,1 31 33,0 12 12,8 

Marmelada 

sp
o
l M 4 3,4 12 10,3 8 6,9 22 19,0 26 22,4 27 23,3 17 14,7  

19,343 

 

0,004 
Ţ 0 0,0 3 3,2 3 3,2 16 17,0 12 12,8 43 45,7 17 18,1 

 

V Preglednici 15 so prikazane razlike v uţivanju sladkih ţivil glede na spol. Statistično 

pomembno razliko (p<0,05) opazimo pri uţivanju marmelade. Drugih statistično pomembnih 

razlik ni. V naši raziskavi ni bilo potrjeno, kar dokazujejo ostale raziskave in sicer, da je glede 

na spol uţivanje sladkarij pogostejše med dekleti. Raziskava, ki je potekala v Veliki Britaniji, 

je pokazala, da najstnice oz. dekleta v primerjavi z drugimi populacijskimi skupinami 

najpogosteje posegajo po nezdravih ţivilih (Welsh in sod., 2011). V Sloveniji so raziskave 

(HBSC) pokazale statistično značilne razlike med spoloma v deleţu tistih, ki vsakodnevno 

uţivajo sladkane pijače, in med tistimi, ki vsakodnevno uţivajo sladkarije. Sladkarije so 

pogosteje uţivala dekleta, sladkane pijače pa fantje (Gregorič, 2011).  

Naši podatki ne potrjujejo, da bi dekleta v primerjavi s fanti pogosteje posegala po 

sladkarijah, tako hipoteze (Hipoteza 4), da se pogostost uţivanja sladkih pijač in sladkarij 

med spoloma razlikuje, ne moremo potrditi. 
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Preglednica 16: Pogostost uţivanja sladkih ţivil glede na ITM anketirancev. 
 
ŢIVILO  POGOSTOST UŢIVANJA 

Večkrat 

na dan 

1x na dan 5-6x na 

teden 

2-4x na 

teden 

1x na 

teden 

3x na 

mesec  

Nikoli  

 χ² 

 

2P 

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

Čokolada 
*

IT
M

 

1 10 7,2 18 12,9 8 5,8 39 28,1 39 28,1 25 18,0 0 0,0 
3,892 0,565 

2 4 7,7 4 7,7 6 11,5 18 34,6 11 21,2 9 17,3 0 0,0 

Bomboni  

IT
M

 1 3 2,2 4 2,9 11 7,9 20 14,4 46 33,1 44 31,7 11 7,9 
5,422 0,491 

2 4 7,7 0 0,0 3 5,8 9 17,3 16 30,8 17 32,7 3 5,8 

Sladko 
listnato 

pecivo IT
M

 1 3 2,2 2 1,4 9 6,5 24 17,3 60 43,2 41 29,5 0 0,0 
14,936 0,021 

2 2 3,8 3 5,8 0 0,0 7 13,5 21 40,4 16 30,8 3 5,8 

Torta 

IT
M

 1 1 0,7 0 0,0 0 0,0 1 0,7 7 5,0 112 80,6 18 12,9 
1,859 0,762 

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 5,8 45 86,5 4 7,7 

Sadno-

ţitne 
ploščice IT

M
 1 1 0,7 4 2,9 5 3,6 22 15,8 28 20,1 47 33,8 32 23,0 

6,567 0,363 
2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 17,3 9 17,3 25 48,1 9 17,3 

Piškoti 

IT
M

 1 7 5,0 14 10,1 19 13,7 32 23,0 44 31,7 19 13,7 4 2,9 
4,913 0,555 

2 1 1,9 5 9,6 5 9,6 17 32,7 12 23,1 9 17,3 3 5,8 

Čokoladni 
namaz 

IT
M

 1 6 4,3 19 13,7 9 6,5 26 18,7 30 21,6 34 24,5 15 10,8 
2,428 0,876 

2 1 1,9 5 9,6 5 9,6 8 15,4 11 21,2 16 30,8 6 11,5 

Marmelada 

IT
M

 1 4 2,9 12 8,6 5 3,6 28 20,1 25 18,0 46 33,1 19 13,7 
6,193 0,402 

2 0 0,0 3 5,8 5 9,6 8 15,4 13 25,0 15 28,8 8 15,4 

Legenda: *1-anketiranci s prenizko in normalno telesno maso, 2-anketiranci s prekomerno telesno maso  

 

Preglednica 16 prikazuje razlike v uţivanju sladkih ţivil med anketiranci s prenizko in 

normalno telesno maso ter anketiranci s prekomerno telesno maso. Statistično pomembno 

razliko (p<0,05) opazimo pri uţivanju sladkega listnatega peciva. Anketiranci z normalno in 

prenizko telesno maso pogosteje uţivajo sladko listnato pecivo kot tisti, ki imajo prekomerno 

telesno maso. Ostalih statistično pomembnih razlik ni zaznati. 

Razlike v uţivanju sladkih ţivil med mladostniki s prekomerno telesno maso in tistimi z 

normalno ter prenizko telesno maso tako opazimo zgolj pri uţivanju sladkega listnatega 

peciva. Pri ostalih sladkih ţivilih ni pomembnih statističnih razlik, zato lahko potrdimo 

hipotezo (Hipoteza 3), da se med mladostniki z normalno in povečano telesno maso ne kaţejo 

razlike v pogostosti uţivanja sladkih ţivil. 
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Preglednica 17: Pogostost uţivanja sladkih pijač. 
 
ŢIVILO POGOSTOST UŢIVANJA 

Večkrat 

na  dan 

1x na dan 5-6x na 

teden 

2-4x na 

teden 

1x na 

teden 

3x na 

mesec 

Nikoli 

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

Čaj s sladkorjem 19 9,0 30 14,3 22 10,5 44 21,0 24 11,4 34 16,2 37 17,6 

Čaj brez 

sladkorja 
12 5,7 15 7,1 10 4,8 21 10,0 25 11,9 45 21,4 82 39,0 

Sadni sok (100% 

sadni deleţ) 
20 9,5 21 10,0 15 7,1 28 13,3 49 23,3 55 26,2 22 10,5 

Nektar (50% 

sadni deleţ) 
16 7,5 12 5,7 21 10,0 35 16,7 39 18,6 62 29,5 25 11,9 

Sadni sirup 21 10,0 24 11,4 20 9,5 22 10,5 24 11,4 43 20,5 56 26,7 

Brezalkoholne 

gazirane pijače 
9 4,3 11 5,2 10 4,8 31 14,8 49 23,3 70 33,3 30 14,3 

Brezalkoholne 

gazirane pijače z 

manj sladkorja 

6 2,9 5 2,4 5 2,4 10 4,8 20 9,5 67 31,9 97 46,2 

Brezalkoholne 

negazirane pijače 
19 9,0 9 4,3 17 8,1 45 21,4 52 24,8 53 25,2 15 7,1 

Voda z okusom 20 9,5 18 8,6 23 11,0 52 24,8 39 18,6 43 20,5 15 7,1 

Multivitaminski 

napitek 
17 8,1 14 6,7 16 7,6 34 16,2 39 18,6 59 28,1 31 14,8 

Energijski 

napitek 
7 3,3 5 2,4 6 2,9 12 5,7 19 9,0 75 35,7 86 41,0 

Ledeni čaj 4 1,9 7 3,3 21 10,0 38 18,1 34 16,2 79 37,6 27 12,9 

Topli napitki 23 11,0 33 15,7 26 12,4 52 24,8 27 12,9 38 18,1 11 5,2 

 

Preglednica 17 prikazuje, kako pogosto anketiranci posegajo po pijači z dodanim sladkorjem. 

Opazimo lahko, da dijaki pogosteje uţivajo čaj s sladkorjem kot čaj brez sladkorja. Čaj z 

dodanim sladkorjem kar polovica (54,8 %) anketirancev uţiva dva do štirikrat na teden ali 

pogosteje, od tega jih 23,3 % čaj s sladkorjem uţiva vsak dan ali pogosteje. Čaj brez sladkorja 

nikoli ne pije 39 % anketirancev. Dva do štirikrat na teden ga uţiva 27,6 % anketirancev. Od 

ostalih pijač z dodanim sladkorjem anketiranci najpogosteje uţivajo vodo z okusom, sadni 

sok, nektar in sadni sirup. Kar polovica (53,9 %) anketirancev vodo z okusom uţiva dva do 

štirikrat na teden ali pogosteje, 29,1 % anketiranih jo uţiva skoraj vsak dan ali pogosteje (5 do 

6 krat na teden ali pogosteje). Na podlagi podatkov iz Preglednice 17 lahko potrdimo hipotezo 

(Hipoteza 2), da mladostniki od pijač z dodanim sladkorjem največkrat pijejo vodo z 

okusom. Ena tretjina mladostnikov, vodo z okusom namreč uţiva skoraj vsak dan.  

Raziskava HBSC  kaţe, da mladostniki še vedno prepogosto uţivajo sladkane pijače. Pijače z 

dodanim sladkorjem uţiva enkrat na dan ali pogosteje 37,4 % mladostnikov, medtem ko jih 

enkrat na teden ali redkeje uţiva 29,3 % (Gregorič, 2011).  
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Preglednica 18: Pogostost uţivanja sladkih pijač glede na letnik izobraţevanja. 

 

ŢIVILO  POGOSTOST UŢIVANJA 

Večkrat na 

dan 

1x na dan 5-6x na 

teden 

2-4x na 

teden   

1x na 

teden 

3x na 

mesec  

Nikoli  

χ² 

 

2P 

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

Čaj s sladkorjem letnik 
1. 11 10,4 20 18,9 13 12,3 17 16,0 12 11,3 19 17,9 14 13,2 

9,449 0,150 
3. 8 7,7 10 9,6 9 8,7 27 26,0 12 11,5 15 14,4 23 22,1 

 

Čaj brez sladkorja 
letnik 

1. 5 4,7 9 8,5 6 5,7 9 8,5 12 11,3 27 25,5 38 35,8 
4,022 0,674 

3. 7 6,7 6 5,8 4 3,8 12 11,5 13 12,5 18 17,3 44 42,3 

 

Sadni sok 
letnik 

1. 9 8,5 12 11,3 8 7,5 16 15,1 23 21,7 26 24,5 12 11,3 
1,777 0,939 

3. 11 10,6 9 8,7 7 6,7 12 11,5 26 25,0 29 27,9 10 9,6 

 

Nektar 

 

letnik 

1. 4 3,7 9 8,5 15 14,2 21 19,8 16 15,1 30 28,3 11 10,4 

16,321 0,022 
3. 12 11,5 3 2,9 6 5,8 14 13,5 23 22,1 32 30,8 14 13,5 

 

Sadni sirup 

 

letnik 

1. 10 9,4 10 9,4 12 11,3 9 8,5 14 13,2 23 21,7 28 26,4 

3,099 0,796 
3. 11 13,5 14 13,5 8 7,7 13 12,5 10 9,6 20 19,2 28 26,9 

Brezalkoholne gazirane pijače letnik 
1. 5 4,7 2 1,9 5 4,7 13 12,3 23 21,7 41 38,7 17 16,0 

8,128 0,229 
3. 4 3,8 9 8,7 5 4,8 18 17,3 26 25,0 29 27,9 13 12,5 

Brezalkoholne gazirane pijače z manj 

sladkorja 
letnik 

1. 4 3,8 3 2,8 3 2,8 2 1,9 9 8,5 35 33,0 50 47,2 
5,075 0,534 

3. 2 1,9 2 1,9 2 1,9 8 7,7 1 10,6 32 30,8 47 45,2 

Brezalkoholne negazirane pijače letnik 
1. 10 9,4 3 2,8 7 6,6 26 24.5 22 20,8 32 30,2 6 5,7 

6,766 0,343 
3. 9 8,7 6 5,8 10 9,6 19 18,3 30 28,8 21 20,2 9 8,7 

 

Voda z okusom 

 

letnik 

1. 13 12,3 4 3,8 13 12,3 24 22,6 19 17,9 28 26,4 5 4,7 

13,659 0,034 
3. 7 6,7 14 13,5 10 9,6 28 26,9 20 19,2 15 14,4 10 9,6 

Multivitaminski napitek letnik 
1. 11 10,4 6 5,7 10 9,4 17 16,9 20 18,9 27 25,5 15 14,2 

3,219 0,781 
3. 6 5,8 8 7,7 6 5,8 17 16,3 19 18,3 32 30,8 16 15,4 

Energijski napitek letnik 
1. 4 3,8 3 2,8 3 2,8 4 3,8 10 9,4 39 36,8 43 40,6 

1,830 0,935 
3. 3 2,9 2 1,9 3 2,9 8 7,7 9 8,7 36 34,6 43 41,3 

 

Ledeni čaj 

 

letnik 

1. 3 2,8 4 3,8 12 11,3 19 17,9 16 15,1 39 36,8 13 12,3 

1,720 0,944 
3. 1 1,0 3 2,9 9 8,7 19 18,3 18 17,3 40 38,5 14 13,5 

 

Topli napitki 

 

letnik 

1. 8 7,5 22 20,8 12 11,3 29 27,4 15 14,2 15 14,2 5 4,7 

8,733 0,189 
3. 15 14,4 11 10,6 14 13,5 23 22,1 12 11,5 23 22,1 6 5,8 
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V Preglednici 18 opazimo statistično pomembni razliki (p<0,05) med dijaki 1. in 3. letnika pri 

uţivanju nektarja in vode z okusom. Izračun je pokazal, da dijaki 1. letnika pogosteje uţivajo 

nektar kot dijaki 3. letnika. Deleţ dijakov 1. letnika, ki nektar uţivajo dva do štirikrat 

tedensko ali pogosteje, znaša 46,7 % in je za 12,5 % višji od deleţa dijakov 3. letnika. Razlike 

med dijaki 1. in 3. letnika se kaţejo tudi v uţivanju vode z okusom. Deleţ dijakov 3. letnika, 

ki vodo z okusom uţiva dva do štirikrat tedensko ali pogosteje, znaša 56,7 %. Deleţ dijakov 

1. letnika, ki uţiva vodo z okusom dva do štirikrat tedensko ali pogosteje, pa 51,0 %. 

Razvidno je, da dijaki 3. letnika pogosteje uţivajo vodo z okusom kot dijaki 1. letnika.  

Glede na starost se ne kaţejo večje razlike v pogostosti uţivanju sladkih pijač. Na podlagi 

podatkov lahko potrdimo hipotezo (Hipoteza 5), da se uţivanje sladkih ţivil glede na starost 

ne razlikuje. 
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Preglednica 19: Pogostost uţivanja sladkih pijač glede na spol anketirancev. 

ŢIVILO  POGOSTOST UŢIVANJA 

Večkrat  

na dan 

1x  

na dan 

5-6x  

na teden 

2-4x  

na teden 

1x  

na teden 

3x  

na mesec  

Nikoli  

χ² 

 

2P 

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

Čaj s sladkorjem 

 

spol M 11 9,5 17 14,7 10 8,6 24 20,7 12 10,3 25 21,6 17 14,7 
7,098 0,312 

Ţ 8 8,5 13 13,8 12 12,8 20 21,3 12 12,8 9 9,6 20 21,3 

Čaj brez sladkorja 

 

spol M 5 4,3 11 9,5 3 2,6 12 10,3 14 12,1 22 19,0 49 42,2 
6,904 0,330 

Ţ 7 7,4 4 4,3 7 7,4 9 9,6 11 11,7 23 24,5 33 35,1 

Sadni sok 

 

spol M 11 9,5 10 8,6 12 10,3 12 10,3 29 25,0 29 25,0 13 11,2 
6,530 0,367 

Ţ 9 9,6 11 11,7 3 3,2 16 17,0 20 21,3 26 27,7 9 9,6 

Nektar 

 

spol M 8 6,9 5 4,3 14 12,1 23 19,8 25 21,6 29 25,0 12 10,3 
8,378 0,300 

Ţ 8 8,5 7 7,4 7 7,4 12 12,8 14 14,9 33 35,1 13 13,8 

Sadni sirup 

 

spol M 14 12,1 16 13,8 15 12,9 13 11,2 12 10,3 22 19,0 24 20,7 
9,695 0,138 

Ţ 7 7,4 8 8,5 5 5,3 9 9,8 12 12,8 21 22,3 32 34,0 

Brezalkoholne gazirane pijače spol M 7 6,0 10 8,6 7 6,0 23 19,8 32 27,6 28 24,1 9 7,8 
29,207 0,000 

Ţ 2 2,1 1 1,1 3 3,2 8 8,5 17 18,1 42 44,7 21 22,3 

Brezalkoholne gazirane pijače z 

manj sladkorja 

spol M 6 5,2 3 2,6 2 1,7 8 6,9 11 9,5 31 26,7 55 47,4 
10,122 0,120 

Ţ 0 0,0 2 2,1 3 3,2 2 2,1 9 9,6 36 38,3 42 44,7 

Brezalkoholne negazirane pijače spol M 13 11,2 3 2,6 11 9,5 30 25,9 29 25,0 25 21,6 5 4,3 
10,388 0,109 

Ţ 6 6,4 6 6,4 6 6,4 15 16,0 23 24,5 28 29,8 10 10,6 

Voda z okusom spol M 12 10,3 9 7,8 13 11,2 27 23,3 25 21,6 23 19,8 7 6,0 
2,368 0,883 

Ţ 8 8,5 9 9,6 10 10,6 25 26,6 14 14,9 20 21,3 8 8,5 

Multivitaminski napitek spol M 12 10,3 10 8,6 8 6,9 24 20,7 20 17,2 25 21,6 17 14,7 
10,720 0,097 

Ţ 5 5,3 4 4,3 8 8,5 10 10,6 19 20,2 34 36,2 14 14,9 

Energijski napitek spol M 6 5,2 4 3,4 4 3,4 9 7,8 9 7,8 45 38,8 39 33,6 
10,647 0,100 

Ţ 1 1,1 1 1,1 2 2,1 3 3,2 10 10,6 30 31,9 47 50,0 

Ledeni čaj 

 

spol M 4 3,4 3 2,6 18 15,5 22 19,0 16 13,8 42 36,2 11 9,5 
15,025 0,020 

Ţ 0 0,0 4 4,3 3 3,2 16 17,0 18 19,1 37 39,4 16 17,0 

Topli napitki 

 

spol M 8 6,9 14 12,1 15 12,9 29 25,0 16 13,8 28 24,1 6 5,2 
11,561 0,073 

Ţ 15 16,0 19 20,2 11 11,7 23 24,5 11 11,7 10 10,6 5 5,3 
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V Preglednici 19 opazimo statistično pomembno razliko (p<0,05) v pogostosti uţivanja 

sladkih pijač glede na spol. Statistično pomembni razliki opazimo pri uţivanju brezalkoholne 

gazirane pijače in ledenega čaja. Rezultati so pokazali, da fantje pogosteje kot dekleta uţivajo 

brezalkoholne gazirane pijače in ledeni čaj. Pri ostalih pijačah z dodanim sladkorjem glede na 

spol niso opazne razlike. Hipotezo (Hipoteza 4), da se pogostost uţivanja sladkih pijač in 

sladkarij med spoloma razlikuje, glede na dobljene podatke delno lahko potrdimo. 

Podatki pridobljeni v raziskavi (HBSC) so pokazali, da se glede na spol kaţejo razlike v 

pogostosti uţivanja sladkih pijač. Glede na spol je uţivanje sladkih pijač pogostejši med fanti, 

medtem ko je uţivanje sladkarij pogostejše med dekleti (Currie in sod., 2012). Uţivanje 

sladkih pijač je v Sloveniji, tako kot v večini primerjanih drţav pogostejši med fanti. Podatki 

glede na spol kaţejo, da uţiva sladkane pijače enkrat na teden ali redkeje več deklet (34,9 %) 

kot fantov (23,9 %) (Gregorič, 2011). 
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Preglednica 20: Pogostost uţivanja sladkih pijač glede na ITM anketirancev. 
 
ŢIVILO  POGOSTOST UŢIVANJA 

Večkrat na dan 1x na dan 5-6x na teden 2-4x na teden 1x na teden 3x na mesec  Nikoli  

χ² 

 

 

2P N f(%) N f(%) N f(%) N f(%) N f(%) N f(%) N f(%) 

Čaj s sladkorjem *ITM 1 14 10,1 16 11,5 9 6,5 34 24,5 17 12,2 23 16,5 26 18,7 
13,213 0,040 

2 4 7,7 10 19,2 11 21,2 8 15,4 3 5,8 9 17,3 7 13,5 

Čaj brez sladkorja ITM 1 8 5,8 11 7,9 9 6,5 14 10,1 17 12,2 31 22,3 49 35,3 
6,426 0,377 

2 2 3,8 3 5,8 0 0,0 4 7,7 5 9,6 12 23,1 26 50,0 

Sadni sok ITM 1 16 11,5 13 9,4 13 9,4 20 14,4 25 18,0 37 26,6 15 10,8 
8,536 0,201 

2 4 7,7 3 5,8 2 3,8 6 11,5 19 36,5 13 25,0 5 9,6 

Nektar ITM 1 10 7,2 6 4,3 14 10,1 20 14,4 29 20,9 41 29,5 18 12,9 
4,378 0,735 

2 4 7,7 4 7,7 5 9,6 12 23,1 7 13,5 15 28,8 5 9,6 

Sadni sirup ITM 1 12 8,6 16 11,5 13 9,4 16 11,5 14 10,1 32 23,0 36 25,9 
3,912 0,689 

2 6 11,5 7 13,5 5 9,6 6 11,5 8 15,4 6 11,5 14 26,9 

Brezalkoholne gazirane 

pijače 

ITM 1 4 2,9 10 7,2 4 2,9 17 12,2 35 25,2 49 35,3 20 14,4 
8,088 0,232 

2 3 5,8 1 1,9 4 7,7 11 21,2 13 25,0 13 25,0 7 13,5 

Brezalkoholne gazirane 

pijače z manj sladkorja 

ITM 1 2 1,4 3 2,2 2 1,4 5 3,6 16 11,5 44 31,7 67 48,2 
10,639 0,100 

2 3 5,8 0 0,0 3 5,8 5 9,6 3 5,8 15 28,8 23 44,2 

Brezalkoholne negazirane 

pijače 

ITM 1 9 6,5 5 3,6 10 7,2 31 22,3 38 27,3 34 24,5 12 8,6 
5,481 0,484 

2 8 15,4 1 1,9 5 9,6 12 23,1 12 23,1 12 23,1 2 3,8 

Voda z okusom ITM 1 12 8,6 10 7,2 14 10,1 34 24,5 25 18,0 33 23,7 11 7,9 
4,245 0,644 

2 7 13,5 4 7,7 9 17,3 13 25,0 7 13,5 8 15,4 4 7,7 

Multivitaminski napitek ITM 1 11 7,9 6 4,3 10 7,2 26 18,7 22 15,8 45 32,4 19 13,7 
10,384 0,109 

2 5 9,6 7 13,5 4 7,7 6 11,5 11 21,2 9 17,3 10 19,2 

Energijski napitek ITM 1 4 2,9 3 2,2 4 2,9 7 5,0 8 5,8 55 39,6 58 41,7 
2,343 0,886 

2 2 3,8 1 1,9 2 3,8 3 5,8 6 11,5 18 34,6 20 38,5 

Ledeni čaj ITM 1 1 0,7 3 2,2 13 9,4 22 15,8 26 18,7 54 38,8 20 14,4 
9,731 0,136 

2 2 3,8 3 5,8 7 13,5 13 25,0 5 9,6 18 34,6 4 7,7 

Topli napitki ITM 1 14 10,1 22 15,8 17 12,2 32 23,0 20 14,4 28 20,1 6 4,3 
2,705 0,845 

2 6 11,5 5 9,6 6 11,5 17 32,7 7 13,5 9 17,3 2 3,8 

Legenda: *1-anketiranci s prenizko in normalno telesno maso, 2-anketiranci s prekomerno telesno maso  
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V Preglednici 20 opazimo statistično pomembno razliko (p<0,05) med dijaki s prekomerno 

telesno maso ter dijaki z normalno in prenizko telesno maso pri uţivanju čaja s sladkorjem. 

Dijaki s prekomerno telesno maso pogosteje uţivajo čaj z dodanim sladkorjem kot dijaki z 

normalno in prenizko telesno maso. Drugih statistično pomembnih razlik ne opazimo. 

Statistično pomembno razliko med mladostniki s prekomerno telesno maso ter tistimi z 

normalno in prenizko telesno maso lahko opazimo samo pri uţivanju čaja z dodanim 

sladkorjem, pri ostalih sladkih pijačah ni statistično pomembne razlike tako lahko potrdimo 

hipotezo (Hipoteza 3), da se med mladostniki z normalno in povečano telesno maso ne kaţejo 

razlike v pogostosti uţivanja. Kljub temu opazimo, da trendi kaţejo razlike v pogostosti 

uţivanju sladkih pijač, saj je pri nekaterih vrstah pijač izrazita razlika pri kriteriju večkrat na 

dan, oziroma nikoli med dijaki s prekomerno telesno maso ter dijaki z normalno in prenizko 

telesno maso. 

 
Preglednica 21: Pogostost uţivanja alkoholnih pijač. 
 
ŢIVILO POGOSTOST UŢIVANJA 

Večkrat 

na  dan 

1x na 

dan 

5-6x na 

teden 

2-4x na 

teden 

1x na 

teden 

3x na 

mesec 

Nikoli 

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

Pivo z dodatkom 

sadnega soka 

2 1,0 3 1,4 4 1,9 17 8,1 33 15,7 91 43,3 60 28,6 

Pivo 5 2,4 3 1,4 6 2,9 17 8,1 23 11,0 64 30,5 92 43,8 

Vino 4 1,9 5 2,4 5 2,4 16 7,9 23 11,0 57 27,1 100 47,6 

Vino z dodatkom 

sladke gazirane 

pijače 

5 2,4 2 1,0 6 2,9 13 6,2 32 15,2 63 30,0 89 42,4 

Ţgane pijače 3 1,4 3 1,4 1 0,5 13 6,2 19 9,0 64 30,5 107 51,0 

 

Pivo z dodatkom sadnega soka enkrat na teden ali pogosteje uţiva več kot četrtina dijakov 

(28,1 %). Enkrat na teden ali pogosteje pivo uţiva 25,8 % anketiranih, vino 21,3 %, vino z 

dodatkom sladke gazirane pijače 27,7 % in ţgane pijače 18,5 %.  

Podatki so primerljivi s podatki pridobljenimi v raziskavi HBSC 2010. Po podatkih raziskave 

je deleţ mladostnikov, ki tedensko uţivajo alkoholne pijače, 12,2 %, in je največji pri 

petnajstletnikih (26,7 %), najniţji pa pri enajstletnikih (2,3 %) (Kovše in Hočevar, 2011). 

 

Iz Preglednice 22 lahko razberemo, da spol anketirancev vpliva na uţivanje alkoholnih pijač. 

Zaznamo statistično pomembno razliko (p<0,05) med spoloma. Izračun je pokazal, da 

alkoholne pijače; pivo z dodatkom sadnega soka, pivo, vino, vino z dodatkom gazirane pijače, 

pogosteje kot dekleta uţivajo fantje.  
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Podatki raziskave (Simons Morton in sod., 2009) kaţejo, da je tako pri odraslih kot med 

mladostniki pri fantih več tveganega in škodljivega pitja alkoholnih pijač kot pri dekletih. Za 

Slovenijo podatki raziskave (HBSC) kaţejo, da začnejo fantje piti in se opijati bolj zgodaj kot 

dekleta, da pijejo alkoholne pijače v večjem deleţu, alkohol pijejo redno (vsaj enkrat 

tedensko) in se pogosteje opijajo. Glede na spol se kaţejo razlike. Deleţ tistih, ki tedensko 

uţivajo alkoholne pijače je višji pri fantih (15,5 %) kot pri dekletih (8,7 %) (Kovše in 

Hočevar, 2011). 

 
Preglednica 22: Pogostost uţivanja alkoholnih pijač glede na spol anketirancev. 

 

Statistično pomembne razlike iz Preglednice 23 opazimo tudi v starostni skupini anketirancev 

med dijaki 1. in 3. letnika. Razvidno je, da dijaki tretjih letnikov pogosteje posegajo po 

alkoholnih pijačah kot dijaki prvih letnikov. Pri uţivanju piva, vina, vina z dodatkom gazirane 

pijače in ţganih pijač rezultati kaţejo, da dijaki 3. letnikov te alkoholne pijače uţivajo 

pogosteje kot dijaki 1. letnika.  

Eksperimentiranje z alkoholnimi pijačami s starostjo narašča, posledično je stopnja pitja in 

opijanja večja med starejšimi najstniki (Simons Morton in sod., 2009). Po podatkih raziskave 

HBSC je v Sloveniji deleţ mladostnikov, ki so bili ţe vsaj dvakrat v ţivljenju opiti, 17,5 %. 

Največji je pri petnajstletnikih (40,7 %), najniţji pa pri enajstletnikih (1,4 %). Deleţ 

mladostnikov, ki tedensko uţivajo alkoholne pijače, je 12,2 %, in je največji pri 

ŢIVILO  

POGOSTOST UŢIVANJA 

Večkrat 

na dan 

1x 

na dan 

5-6x 

na teden 

2-4x 

na teden 

1x 

na teden 

3x 

na mesec 
Nikoli 

 

χ² 

 

2P 
N 

f 

(%) 
N 

f 

(%) 
N 

f 

(%) 
N 

f 

(%) 
N 

f 

(%) 
N 

f 

(%) 
N 

f 

(%) 

Pivo z 
dodatkom 

sadnega 

soka 

sp
o
l M 2 1,7 3 2,6 4 3,4 14 12,1 24 20,7 44 37,9 25 21,6 

22,645 0,001 

Ţ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 3,2 9 9,6 47 50,0 35 37,2 

Pivo 

sp
o
l M 5 4,3 3 2,6 6 5,2 16 13,8 15 12,9 33 28,4 38 32,8 

30,238 0,000 

Ţ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,1 8 8,5 31 33,0 54 57,4 

Vino 

sp
o
l M 4 3,4 5 4,3 5 4,3 14 12,1 11 9,5 31 26,7 46 39,7 

22,059 0,001 

Ţ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,1 12 12,8 26 27,7 54 57,4 

Vino z 
dodatkom 

gazirane 

pijače 

sp
o
l M 5 4,3 2 1,7 6 5,2 11 9,5 17 14,7 30 25,9 45 38,8 

17,396 0,008 

Ţ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,1 15 16,0 33 35,1 44 46,8 

Ţgane 

pijače sp
o
l M 3 2,6 2 1,7 1 0,9 11 9,5 10 8,9 34 29,3 55 47,4 

8,742 0,189 

Ţ 0 0,0 1 1,1 0 0,0 2 2,1 9 9,6 30 31,9 52 55,3 
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petnajstletnikih (26,7 %), najniţji pa pri enajstletnikih (2,3 %). Glede na starost se kaţejo 

razlike. 

 

Preglednica 23: Pogostost uţivanja alkoholnih pijač glede na letnik izobraţevanja anketirancev. 
 

 

 
Preglednica 24: Pogostost uţivanja alkoholnih pijač glede na ITM anketirancev. 
 
 
ŢIVILO  POGOSTOST UŢIVANJA 

Večkrat 

na dan 

1x 

 na dan 

5-6x  

na teden 

2-4x  

na teden 

1x  

na teden 

3x  

na mesec  

Nikoli  

χ² 

 

2P 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

Pivo z 

dodatkom 

sadnega 
soka 

*ITM 1 2 1,4 1 0,7 3 2,2 9 6,5 16 11,5 64 46,0 44 31,7 10,801 0,095 

2 0 0,0 1 1,9 1 1,9 6 11,5 14 26,9 20 38,5 10 19,2 

Pivo ITM 1 2 1,4 2 1,4 4 2,9 10 7,2 14 10,1 42 30,2 65 46,8 2,674 0,848 

2 1 1,9 1 1,9 2 3,8 6 11,5 6 11,5 18 34,6 18 34,6 

Vino ITM 1 1 0,7 3 2,2 2 1,4 10 7,2 18 12,9 37 26,6 68 48,9 5,747 0,452 

2 1 1,9 2 3,8 3 5,8 5 9,6 3 5,8 13 25,0 25 48,1 

Vino z 

dodatkom 
gazirane 

pijače 

ITM 1 2 1,4 1 0,7 4 2,9 9 6,5 23 16,5 38 27,3 62 44,6 3,993 0,678 

2 2 3,8 1 1,9 2 3,8 3 5,8 6 11,5 19 36,5 19 36,5 

Ţgane 

pijače 

ITM 1 1 0,7 3 2,2 1 0,7 7 5,0 12 8,6 41 29,5 74 53,2 3,748 0,711 

2 1 1,9 0 0,0 0 0,0 4 7,7 6 11,5 18 34,6 23 44,2 

Legenda: *1-anketiranci s prenizko in normalno telesno maso, 2-anketiranci s prekomerno telesno maso  

 

Pri uţivanju alkoholnih pijač med anketiranci s prekomerno telesno maso ter tistimi z 

normalno in prenizko telesno maso ni zaznati statistično pomembne razlike (Preglednica 24). 

ŢIVILO  POGOSTOST UŢIVANJA 

Večkrat 

na dan 

1x  

na dan 

5-6x na 

teden 

2-4x na 

teden 

1x na 

teden 

3x na 

mesec  

Nikoli  

χ² 

 

2P 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

N f 

(%) 

Pivo z 

dodatkom 

sadnega 
soka le

tn
ik

 

1. 
0 0,0 1 0,9 1 0,9 4 3,8 18 17,0 46 43,4 36 34,0 

10,764 0,096 
3. 2 1,9 2 1,9 3 2,9 13 12,5 15 14,4 45 43,3 24 23,1 

Pivo 

le
tn

ik
 1. 0 0,0 2 1,9 1 0,9 5 4,7 7 6,6 31 29,2 60 56,6 22,971 0,001 

3. 5 4,8 1 1,0 5 4,8 12 11,5 16 15,4 33 31,7 32 30,8 

Vino 

le
tn

ik
 1. 0 0,0 2 1,9 1 0,9 4 3,8 8 7,5 25 23,6 66 62,3 23,213 0,001 

3. 4 3,8 3 2,9 4 3,8 12 11,5 15 14,4 32 30,8 34 32,7 

Vino z 

dodatkom 
gazirane 

pijače le
tn

ik
 

1. 1 0,9 1 0,9 1 0,9 4 3,8 11 10,4 32 30,2 56 52,8 15,457 0,017 

3. 4 3,8 1 1,0 5 4,8 9 8,7 21 20,2 31 29,8 33 31,7 

Ţgane 
pijače 

le
tn

ik
 1. 0 0,0 2 1,9 0 0,0 6 5,7 6 5,7 22 20,8 70 66,0 23,400 0,001 

3. 3 2,9 1 1,0 1 1,0 7 6,7 13 12,5 42 40,4 37 35,6 
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Mladostnike smo spraševali tudi o času, ko najpogosteje posegajo po sladkih ţivilih 

(Preglednica 25).  

 
Preglednica 25: Pogostost uţivanja sladkih ţivil glede na različne priloţnosti. 

 
 Zelo pogosto Pogosto 0bčasno Skoraj nikoli Nikoli 

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

V času pouka. 4 1,9 12 5,7 75 35,7 84 40,0 35 16,7 

Na poti iz šole. 4 1,9 6 2,9 55 26,2 83 39,5 62 29,5 

V času malice.  9 4,3 32 15,2 100 47,6 56 26,7 13 6,2 

Doma. 29 13,8 69 32,9 92 43,8 15 7,1 5 2,4 

Pri gledanju TV. 21 10,0 50 23,8 76 36,2 48 22,9 15 7,1 

Ko sem lačen/lačna. 24 11,4 53 25,2 85 40,5 32 15,2 16 7,6 

Med dvema 

obrokoma. 

11 5,2 34 16,2 82 39,0 67 31,9 16 7,6 

Po posameznem 

obroku, kot sladico. 

14 6,7 31 15,2 80 38,1 60 28,6 24 11,4 

Ko mi je dolgčas in je 

to hiter in enostaven 

prigrizek. 

18 8,6 44 21,0 81 38,6 41 19,5 26 12,4 

S prijatelji. 20 9,5 60 28,6 98 46,7 23 11,0 9 4,3 

Po športni aktivnosti. 6 2,9 21 10,0 46 21,9 92 43,8 45 21,4 

Posebne priloţnosti: 

zabava, rojstni dan, 

prazniki. 

76 36,2 88 41,9 36 17,1 7 3,3 3 1,4 

 

Na vprašanje, kdaj anketiranci najpogosteje poseţejo po sladkih ţivilih, je največ 

anketirancev odgovorilo, da je to ob posebnih priloţnostih. Občasno oz. pogosteje ob 

posebnih priloţnostih po sladkih ţivili poseţe kar 95,2 % anketirancev. Drugi najpogostejši 

odgovor na vprašanje, kdaj mladostniki najpogosteje uţivajo sladka ţivila, pa je doma. 

Občasno oz. pogosteje sladka ţivila doma uţiva 90,5 % anketirancev. 

V času pouka 40 % anketirancev skoraj nikoli ne uţiva sladkih ţivil. Ravno tako na poti iz 

šole, takih dijakov, ki skoraj nikoli ne uţivajo sladka ţivila na poti iz šole je kar 39,5 %. 

Občasno oz. pogosto dijaki sladka ţivila uţivajo v času malice (47,5 %), pri gledanju 

televizije (36,2 %), ko so lačni (40,5 %), med dvema obrokoma (39,0 %), po posameznem 

obroku kot sladico (38,1 %), ko jim je dolgčas in je to enostaven in hiter prigrizek (38,6 %), 

ter s prijatelji (46,7 %). Mladostniki najpogosteje sladka ţivila uţivajo ob posebnih 

priloţnostih kot so rojstni dnevi, zabave, prazniki ter doma. Glede na podatke lahko potrdimo 

hipotezo (Hipoteza 1), da mladostniki sladka ţivila najpogosteje uţivajo v domačem okolju. 

Razlog za to lahko iščemo v večji dostopnosti do sladkarij in sladkanih pijač ter drugih 

nezdravih izbir doma kot pa v šolskem okolju (Monsivais in Drewnowski, 2007). 
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Preglednica 26: Priloţnosti in pogostost uţivanja sladkih ţivil glede na spol. 
 
ŢIVILO SPOL N M* SD t 2P 

V času pouka. moški 116 2,18 0,861 -3,341 0,001 

ţenski 94 2,59 0,885 

Na poti iz šole. moški 116 2,01 0,870 -1,272 0,205 

ţenski 94 2,17 0,969 

V času malice. moški 116 2,75 0,912 -1,745 0,082 

ţenski 94 2,97 0,885 

Doma.  moški 116 3,41 0,924 -1,284 0,201 

ţenski 94 3,57 0,874 

Pri gledanju TV. moški 116 3,04 1,058 -0,352 0,725 

ţenski 94 3,10 1,098 

Ko sem lačen/lačna. moški 116 3,15 0,971 -0,446 0,656 

ţenski 94 3,21 1,181 

Med dvema obrokoma. moški 116 2,91 0,983 1,963 0,051 

ţenski 94 2,65 0,958 

Po posameznem obroku, kot 

sladico. 

moški 116 2,85 1,007 1,252 0,212 

ţenski 94 2,67 1,111 

Ko mi je dolgčas in je to hiter in 

enostaven prigrizek. 

moški 116 2,84 1,100 -1,348 0,179 

ţenski 94 3,05 1,130 

S prijatelji moški 116 3,05 0,922 -4,096 0,000 

ţenski 94 3,56 0,874 

Po športni aktivnosti. moški 116 2,41 1,165 1,770 0,078 

ţenski 94 2,16 0,846 

Posebne priloţnosti: zabava 

rojstni dan, prazniki. 

 

moški 116 4,03 0,918 -0,996 0,320 

ţenski 94 4,15 0,855 

*M-povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikoli, 2 – skoraj nikoli, 3 – občasno, 4 

– pogosto, 5 – zelo pogosto). 

 

Glede na spol zaznamo statistično pomembno razliko (p<0,05) glede uţivanja sladkih ţivil v 

času pouka ter uţivanja sladkih ţivil s prijatelji. Izračuni kaţejo, da dekleta pogosteje kot 

fantje posegajo po sladkih ţivilih v času pouka ter s prijatelji. Iz Preglednice 26 je tudi 

razvidno, da tako fantje kot dekleta najpogosteje po sladkih ţivilih poseţejo ob posebnih 

priloţnostih ter doma. 
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Preglednica 27: Priloţnosti in pogostost uţivanja sladkih ţivil glede na letnik. 
 
ŢIVILO LETNIK N M* SD t 2P 

V času pouka. 1. 106 2,25 0,874 -1,766 0,079 

3. 104 2,47 0,903 

Na poti iz šole. 1. 106 1,95 0,844 -2,061 0,041 

3. 104 2,21 0,972 

V času malice. 1. 106 2,78 0,905 -1,045 0,297 

3. 104 2,91 0,904 

Doma.  1. 106 3,53 0,897 0,689 0,492 

3. 104 3,44 0,912 

Pri gledanju TV. 1. 106 3,09 1,126 0,376 0,707 

3. 104 3,04 1,023 

Ko sem lačen/lačna. 1. 106 3,10 1,103 -0,992 0,322 

3. 104 3,25 1,031 

Med dvema obrokoma. 1. 106 2,84 1,025 0,663 0,508 

3. 104 2,75 0,932 

Po posameznem obroku, kot sladico. 1. 106 2,79 1,093 0,291 0,772 

3. 104 2,75 1,022 

Ko mi je dolgčas in je to hiter in 

enostaven prigrizek. 

1. 106 2,83 1,028 -1,418 0,158 

3. 104 3,05 1,194 

S prijatelji 1. 106 3,37 0,919 1,365 0,174 

3. 104 3,19 0,946 

Po športni aktivnosti. 1. 106 2,29 1,086 -0,106 0,916 

3. 104 2,31 0,996 

Posebne priloţnosti: zabava rojstni 

dan, prazniki. 

1. 106 4,17 0,833 1,464 0,145 

3. 104 3,99 0,940 
*M-povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikoli, 2 – skoraj nikoli, 3 – občasno, 4 

– pogosto, 5 – zelo pogosto). 

 

Statistično pomembno razliko (p<0,05) opazimo tudi glede na letnik izobraţevanja 

anketirancev in sicer pri uţivanju sladkih ţivil na poti iz šole. Dijaki tretjega letnika pogosteje 

posegajo po sladkih ţivilih na poti iz šole (Preglednica 27). Iz Preglednice 27 lahko 

razberemo, da tako dijaki 1. in 3. letnika najpogosteje po sladkih ţivilih poseţejo ob posebnih 

priloţnostih ter doma. 
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Preglednica 28: Priloţnosti in pogostost uţivanja sladkih ţivil glede na ITM anketirancev. 
 
ŢIVILO *ITM N M* SD t 2P 

V času pouka. 1 139 2,35 0,849 0,393 0,695 

2 52 2,29 0,997 

Na poti iz šole. 1 139 1,99 0,843 -1,578 0,116 

2 52 2,21 0,977 

V času malice. 1 139 2,88 0,877 1,042 0,299 

2 52 2,73 0,992 

Doma.  1 139 3,51 0,888 1,135 0,258 

2 52 3,35 0,905 

Pri gledanju TV. 1 139 3,06 1,041 0,783 0,435 

2 52 2,92 1,100 

Ko sem lačen/lačna. 1 139 3,11 1,040 -0,921 0,358 

2 52 3,27 1,173 

Med dvema obrokoma. 1 139 2,78 1,020 -0,027 0,978 

2 52 2,79 0,825 

Po posameznem obroku, kot 

sladico. 

1 139 2,83 1,047 1,057 0,292 

2 52 2,65 1,064 

Ko mi je dolgčas in je to hiter in 

enostaven prigrizek. 

1 139 2,89 1,165 -0,383 0,702 

2 52 2,96 0,969 

S prijatelji 1 139 3,27 0,921 0,363 0,717 

2 52 3,21 0,936 

Po športni aktivnosti. 1 139 2,29 1,059 0,150 0,881 

2 52 2,27 1,031 

Posebne priloţnosti: zabava 

rojstni dan, prazniki. 

 

1 139 4,14 0,861 0,818 0,414 

2 52 4,02 0,939 

Legenda: *1-anketiranci s prenizko in normalno telesno maso, 2-anketiranci s prekomerno telesno maso  

*M-povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikoli, 2 – skoraj nikoli, 3 – občasno, 4 

– pogosto, 5 – zelo pogosto). 

 

Med anketiranci s prekomerno telesno maso ter tistimi z normalno in prenizko telesno maso 

ni zaznati statistično pomembne razlike (p<0,05) glede na pogostost in priloţnost uţivanja 

sladkih ţivil (Preglednica 28). 
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8.3 Količina in vrsta popite tekočine  

 

V nadaljevanju smo ugotavljali, koliko pijače dnevno popijejo mladostniki, ter katero vrsto 

največkrat zauţijejo. Ţeleli smo raziskati, kolikšen deleţ v prehrani mladostnikov 

predstavljajo pijače z dodanim sladkorjem. Po podatkih SZO se namreč slovenski otroci 

uvrščajo v sam vrh evropskih drţav po količin zauţitih sladkih pijač. Pijače z dodanim 

sladkorjem predstavljajo skoraj polovico dnevno zauţitih tekočin pri slovenskih otrocih in 

mladostnikih (Kobe in sod., 2012).  

Zanimalo nas je, koliko tekočine povprečno dnevno popijejo mladostniki, koliko tekočine 

popijejo v času pouka ter kaj točno so mladostniki pili pretekli dan. 

 
Preglednica 29: Povprečna dnevna količina popite tekočine med mladostniki glede na spol in letnik. 
 
   N *M (dL) SD t 2P 

Dnevno popita 

tekočina (dL) 

spol moški 116 17,67 8,234 4,788 0,000 

ţenski 94 12,68 6,508 

Dnevno popita 

tekočina (dL) 

letnik 1. 106 14,87 7,532 -1,057 0,292 

3. 104 16,02 8,246 
*M- povprečna količina dnevno popite tekočine v dL 

 

V Preglednici 29 vidimo, kakšna je povprečna količina popite tekočine glede na spol in letnik. 

Vidimo, da fantje v povprečju popijejo 1,8 L, dekleta pa 1,3 L tekočine. V Preglednici 29 

opazimo statistično pomembno razliko (p<0,05) v količini dnevno popite tekočine glede na 

spol. Izračuni so pokazali, da fantje dnevno popijejo več tekočine kot dekleta. Statistično 

pomembne razlike med letnikom izobraţevanja ne opazimo. V 1. letniku dijak v povprečju 

popije 1,5 L v 3. letniku pa 1,6 L tekočine. 

Mladostnik glede na svojo telesno maso dnevno potrebuje pribliţno 1,5 L napitkov, ki morajo 

vsebovati uravnoteţeno količino elektrolitov. Najprimernejša pijača za odţejanje in 

nadomeščanje izgubljene tekočine je pitna voda (Blaznik in sod., 2013). Iz Preglednice 29 je 

razvidno, da fantje ter dijaki 1. in 3. letnika popijejo ustrezne količine tekočine in dosegajo 

priporočila.  

 
Preglednica 30: Povprečno popita tekočina v času pouka glede na spol in letnik. 
 
   N *M (dL) SD t 2P 

Dnevno popita 

tekočina v času pouka 

(dL) 

spol moški 116 3,47 2,848 -0,058 0,954 

ţenski 94 3,49 3,117 

Dnevno popita 

tekočina v času pouka 

(dL) 

letnik 1. 106 3,01 2,543 -2,328 0,021 

3. 104 3,95 3,284 

*M-povprečna količina popite tekočine v času pouka v dL 
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V času pouka fantje v povprečju popijejo 3,47 dL tekočine, dekleta pa 3,49 dL. Statistično 

pomembne razlike (p<0,05) glede na spol ne opazimo. Statistično pomembno razliko (p<0,05) 

opazimo med letnikoma izobraţevanja. Iz Preglednice 30 razberemo, da dijaki tretjih letnikov 

popijejo več tekočine v času pouka kot dijaki prvih letnikov. Povprečna količina popite 

tekočine dijaka tretjega letnika tako predstavlja 3,95 dL, dijaka prvega letnika pa 3,01 dL 

popite tekočine v času pouka.  

   
Preglednica 31: Deleţ anketirancev glede na količino dnevno zauţite tekočine. 
 
 Dnevno popita količina tekočine (dL) 

0 0,1 – 5 5,1 – 10 10,1 – 15 15,1 – 20 20,1 – 25 25,1 – 30 30 in več 

N 0 11 71 45 55 9 11 8 

f(%) 0,0 5,3 33,9 21,5 26,3 4,3 5,2 3,9 

 
 

Največji deleţ anketirancev dnevno popije od 5,1 dL do 10 dL tekočine (33,4 %). Sledijo jim 

tisti, ki popijejo v povprečju od 15,1 dL do 20 dL (26,3 %) in tisti, ki popijejo od 10,1 do15 

dL tekočine (21,5 %). Glede na priporočila o količini zauţite vode je deleţ mladostnikov, ki 

zauţijejo 1,5 L tekočine in več 39,7 %. Več kot polovica vseh mladostnikov (60 %) dnevno 

zauţije manj kot 1,5 L tekočine. 

 
Preglednica 32: Deleţ anketirancev glede na dnevno popito tekočino v času pouka. 
 
 Dnevno popita količina tekočine v času pouka (dL) 

0 0,1 – 5 5,1 – 10 10,1 – 15 15,1 – 20 20,1 – 25 25,1 – 30 30 in več 

N 18 170 18 2 2 0 0 0 

f(%) 8,6 80,9 8,6 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

V času pouka največ anketirancev in sicer 80,9 % popije od 0,1 do 5 dL tekočine, 8,6 % 

anketirancev v času pouka ne zauţije nobene tekočine. Enak deleţ anketirancev v času pouka 

zauţije 5,1 do 10 dL tekočine. 

 
Preglednica 33: Količina vode, ki so jo anketiranci popili pretekli dan. 
 
 Količina vode popite pretekli dan (dL) 

0 0,1 – 5 5,1 – 10 10,1 – 15 15,1 – 20 20,1 – 25 25,1 – 30 30 in več 

N 28 94 47 19 19 0 0 3 

f(%) 13,3 44,8 22,4 9,0 9,0 0,0 0,0 1,5 
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Anketirance smo vprašali tudi o količini popite vode pretekli dan. Največ anketirancev je 

odgovorilo, da je pretekli dan popilo povprečno od 0,1 do 5 dL vode (44,8 %). Sledijo tisti, ki 

so jo popili od 5,1 do 10 dL (22,4 %). Nekaj je tudi takšnih, ki pretekli dan niso zauţili vode 

(13,3 %).  

 
Preglednica 34: Povprečna količina pijače, ki so jo anketiranci popili pretekli dan glede na spol. 
 
Popita pijača pretekli dan 

(dl) 

Spol  N *M SD t 2P 

Voda moški 116 7,66 6,855 1,269 0,206 

ţenski 94 6,52 5,887 

Voda z okusom moški 116 0,91 2,862 1,303 0,194 

ţenski 94 0,48 1,522 

Ledeni čaj moški 116 0,34 1,689 0,886 0,377 

ţenski 94 0,17 0,743 

Sok moški 116 1,80 3,220 0,405 0,686 

ţenski 94 1,63 2,944 

Coca-cola moški 116 1,04 3,046 1,620 0,107 

ţenski 94 0,48 1,618 

Energijski napitek moški 116 0,13 0,653 1,919 0,056 

ţenski 94 0,00 0,000 

Cedevita moški 116 0,84 2,284 0,464 0,643 

ţenski 94 0,69 2,200 

Fanta moški 116 0,27 1,751 0,274 0,784 

ţenski 94 0,21 0,890 

Mineralna voda moški 116 0,09 0,618 1,104 0,271 

ţenski 94 0,02 0,206 

Sadni sirup moški 116 1,15 3,603 1,832 0,068 

ţenski 94 0,43 1,395 

Multi-sola moški 116 0,13 1,034 1,107 0,269 

ţenski 94 0,01 0,103 

Čaj  moški 116 1,91 3,301 0,723 0,471 

ţenski 94 1,61 2,744 

*M- povprečna količina popite tekočine pretekli dan v dL 

 

Statistično pomembnih razlik (p<0,05) v Preglednici 34 ne opazimo. Iz Preglednice 34 je 

razvidno, da so anketiranci, tako fantje kot dekleta pretekli dan popili največ vode in sicer 

fantje v povprečju 7,66 dL, dekleta pa 6,52 dL. Na drugem mestu po količini zauţite tekočine 

si sledita čaj in sok. Fantje so čaja v povprečju popili 1,91 dL in soka 1,8 dL, dekleta pa čaja v 
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povprečju 1,61 dL, soka pa 1,63 dL. Pri vseh zauţitih tekočinah  lahko opazimo, da so fantje 

v povprečju popili več pijače z dodanim sladkorjem kot dekleta. Glede na podatke iz 

Preglednice 34 lahko delno potrdimo našo hipotezo (Hipoteza 4), da se uţivanje sladkih pijač 

in sladkarij med spoloma razlikuje. Dekleta so skupno v povprečju popile 5,7 dL sladkih 

pijač, fantje pa 8,5 dL pijač z dodanim sladkorjem, kar predstavlja polovico dnevno zauţite 

količine tekočine. Čaj smo glede na podatke iz Preglednice 35 uvrstili med pijače z dodanim 

sladkorjem, saj si ga sladka kar 80 % anketiranih mladostnikov. Rezultat je primerljiv s 

podatkom SZO, da pijače z dodanim sladkorjem predstavljajo skoraj polovico dnevno 

zauţitih tekočin pri slovenskih otrocih in mladostnikih (Kobe in sod., 2012).  

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, koliko sladkorja si anketiranci dodajo v čaj ali kavo. V 

preglednici smo jim ponudili moţnost, da so količino določili z domačo mero (ţlička 

sladkorja). Ţlička sladkorja je enaka količini 5 g sladkorja (OPKP, 2012). 

 
Preglednica 35: Deleţ mladostnikov glede na količino dodanega sladkorja v čaju/kavi. 
 
 ČAJ KAVA 

N f(%) N f(%) 

Nobene ţličke sladkorja. 36 17,1 30 14,3 

Eno ţličko sladkorja. 55 26,2 47 22,4 

Dve ţlički sladkorja. 77 36,7 56 26,7 

Tri ţličke sladkorja. 29 13,8 18 8,6 

Več kot tri ţličke sladkorja. 8 3,8 6 2,9 

Kave oz. čaja ne pijem. 5 2,4 53 25,2 

SKUPAJ 210 100,0 210 100,0 

 

Največji deleţ anketirancev si svoj čaj oz. kavo sladka z dvema ţličkama sladkorja (10 g). 

Deleţ anketirancev, ki si svoj čaj sladkajo z dvema ţličkama sladkorja, je 36,7 %. Kavo pa si 

z dvema ţličkama sladkorja sladka 26,7 % anketirancev. Deleţ anketirancev, ki čaj pijejo in si 

v svoj čaj dodajo ţličko ali več sladkorja, je kar 80,5 %. Deleţ tistih, ki pijejo kavo in si jo 

sladkajo z ţličko ali več sladkorja, pa je 60,6 % anketirancev. 

Zaradi tveganj za zdravje naj bi bila uporaba ţivil z visoko vsebnostjo dodanega sladkorja v 

prehrani otrok in mladostnikov čim manjša (Gregorič, 2011). Priporočila zato omejujejo 

skupni deleţ enostavnih sladkorjev v prehrani na največ 10 % energijskega vnosa (WHO, 

2003), oziroma ne več kakor 2,5 ţličke sladkorja (belega ali rjavega) na 1000 kcal/dan.  

Po priporočilih Ministrstva za zdravje pa je sladkorja, ki ga dodajamo v ţivila (npr. v čaj, 

kavo) in tistega, ki je skrit v ţivilih, lahko največ do 40 g (od 7 do 8 ţličk) pri jedilniku z 

okoli 1600 kcal, pri jedilniku z okoli 3000 kcal pa do 70 g na dan (Ministrstvo za zdravje, 

2008). 
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Preglednica 36: Deleţ anketirancev glede na količino dodanega sladkorja v čaj oz. kavo in  ITM 

anketirancev. 
 
 Nobene 

ţličke 

Eno 

ţličko 

Dve 

ţlički 

Tri ţličke Več kot 

tri ţličke 

Kave oz. 

čaja ne 

uţivajo 

 

χ² 

 

2P 

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

ČAJ *ITM 1 23 16,5 38 27,3 52 37,4 18 12,9 5 3,6 3 2,2 0,458 0,994 

2 9 17,3 15 28,8 17 32,7 8 15,4 2 3,8 1 1,9 

KAVA ITM 1 20 14,4 31 22,3 35 25,2 10 7,2 5 3,6 38 27,3 3,204 0,669 

2 7 13,5 10 19,2 16 30,8 7 13,5 1 1,9 11 21,2 

Legenda: *1-anketiranci s prenizko in normalno telesno maso, 2-anketiranci s prekomerno telesno maso  

 

Med anketiranci s prekomerno telesno maso ter tistimi z normalno in prenizko telesno maso 

ni zaznati statistično pomembne razlike (p<0,05) v količini dodanega sladkorja v čaj oz. kavo 

(Preglednica 36). 

 

Anketirance smo tudi spraševali s katero pijačo se anketiranci najpogosteje odţejajo ter katero 

pijačo najpogosteje kupijo, da se odţejajo. Pri tem vprašanju ni bilo ponujenih odgovorov. V 

nadaljevanju nas je zanimalo, kako pogosto se anketiranci odţejajo z navadno pitno vodo. 

 
Preglednica 37: Pijača, s katero se anketiranci najpogosteje odţejajo, in pijača, katero najpogosteje 

kupijo, da se odţejajo. 
 
 Pijača, s katero se  

najpogosteje odţeja 

Pijača, ki jo najpogosteje  

kupijo da se odţejajo 

N f(%) N f(%) 

Voda 151 71,9 67 31,9 

Voda z okusom 13 6,2 94 44,8 

Ledeni čaj 2 1,0 13 6,2 

Sok 10 4,8 7 3,4 

Kokakola  6 2,9 11 5,2 

Fanta 2 1,0 5 2,4 

Cedevita 9 4,3 3 1,4 

Multi-sola 2 1,0 2 1,0 

Čaj 3 1,4 2 1,0 

Mineralna voda 3 1,4 4 1,9 

Sadni sirup 6 2,9 0 0,0 

Radler  3 1,4 1 0,5 

Pivo 0 0,0 1 0,5 

SKUPAJ 210 100 210 100 

 

Največji deleţ anketirancev je na vprašanje, s katero pijačo se najpogosteje odţejajo, 

odgovorilo z navadno pitno vodo (71,9 %). Med pogostim odgovori je poleg vode še voda z 
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okusom (6,2 %), sok (4,8 %), cedevita (4,3 %) ter kokakola in sadni sirup (2,9 %). Na 

vprašanje, katero pijačo si najpogosteje sami kupijo, da se odţejajo, pa je največji deleţ 

dijakov odgovorilo, da z vodo z okusom (44,8 %). Sledila je navadna pitna voda (31,9 %), 

ledeni čaj (6,2 %), kokakola (5,2 %), sok (3,4 %) in fanta (2,4 %). 

Anketiranci so na vprašanje, s katero pijačo se najpogosteje odţejajo, ter vprašanje, katero 

pijačo najpogosteje kupijo, da se odţejajo med pijačami z dodanim sladkorjem, največkrat 

odgovorili, da je to voda z okusom. S tem lahko potrdimo hipotezo (Hipoteza 2), da 

mladostniki med pijačami z dodanim sladkorjem najpogosteje pijejo vodo z okusom. 

 
Preglednica 38: Pogostost odţejanja z navadno pitno vodo. 
 
Vedno (5) Pogosto (4) Občasno (3) Skoraj nikoli (2) Nikoli (1) 

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

57 27,1 108 51,4 33 15,7 8 3,8 4 1,9 

 

Na vprašanje, kako pogosto se odţejajo z navadno pitno vodo, je 27,1 % dijakov odgovorilo, 

da vedno. Polovica dijakov 51,4 %  je odgovorila, da se z navadno pitno vodo odţejajo 

pogosto, občasno 15,7 %, skoraj nikoli 3,8 % in nikoli 1,9 % anketiranih dijakov. Deleţ, ki se 

z vodo odţeja pogosto oz. vedno, znaša 78,5 % anketiranih dijakov. 

 
Preglednica 39: Pogostost odţejanja z navadno pitno vodo glede na spol in letnik. 
 
   N M SD t 2P 

Pogostost pitja vode,  

da se odţeja 

spol moški 116 3,84 0,074 -2,554 0,011 

ţenski 94 4,15 0,096 

Pogostost pitja vode,  

da se odţeja 

letnik 1. 106 3,99 0,811 0,161 0,872 

2. 104 3,97 0,929 
*M-povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikoli, 2 – skoraj nikoli, 3 – občasno, 4 

– pogosto, 5 – vedno). 

 

Glede na spol anketirancev zaznamo statistično pomembno razliko (p<0,05) v pogostosti pitja 

vode, ko potrebujejo pijačo za odţejanje. Iz Preglednice 39 je razvidno, da se dekleta 

pogosteje kot fantje odţejajo z navadno pitno vodo. To potrjuje tudi evropska raziskava 

(Currie in sod., 2012), ki kaţe, da je glede na spol uţivanje sladkih pijač pogostejše med fanti 

kot med dekleti. Glede na letnik izobraţevanja niso bile opazne statistično pomembne razlike, 

čeprav raziskave potrjujejo, da se uţivanje sladkih pijač s starostjo povečuje. To lahko 

pripišemo temu, da imajo starejši mladostniki več priloţnosti, moţnosti, da si kupijo svojo 

hrano in pijačo, tudi takšno, ki ne ustreza načelom zdravega prehranjevanja in dolgoročno 

vpliva na njihovo zdravje (Gregorič, 2011). 



Klemenčič, M. (2014). Sladkor v prehrani mladostnikov. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

62 

8.4 Preverjanje informacij na embalaži in poznavanje količin sladkorja 
v živilih  

 

Uţivanje sladkih pijač pri otrocih in mladostnikih predstavlja v Sloveniji velik problem. 

Mednarodne primerjave, raziskave (HBSC) kaţejo, da se slovenski mladostniki uvrščajo v 

sam vrh EU po količini zauţitih sladkih pijač (Gregorič, 2011). Pijače z dodanim sladkorjem 

predstavljajo skoraj polovico dnevno zauţitih tekočin pri otrocih in mladostnikih. Pogosto pa 

se mladostniki in njihovi starši ne zavedajo, koliko sladkorja vsebujejo pijače z dodanim 

sladkorjem, ki jih otroci, mladostniki uţivajo dnevno (Kobe, 2012).  

V raziskavi nas je zanimalo, ali so mladostniki pozorni na informacije na embalaţi ţivil, jih 

preverjajo in le te vplivajo na nakup ţivil, ter kakšno je njihovo poznavanje količin sladkorja 

v posameznih ţivilih.  

 
Preglednica 40: Pogostost preverjanje informacij na embalaţi ţivil. 
 
 Zelo pogosto Pogosto Občasno Skoraj nikoli Nikoli 

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

Količina maščobe v ţivilu. 6 2,9 19 9,0 28 13,3 57 27,1 100 47,6 

Energijska vrednost ţivila 

(kkal). 

12 5,7 18 8,6 40 19,0 46 21,9 94 44,8 

Količina sladkorja v ţivilu. 12 5,7 18 8,6 39 18,6 47 22,4 94 44,8 

Količina vitaminov in 

mineralov. 

9 4,3 21 10,0 33 15,7 54 25,7 93 44,3 

Količina ogljikovih 

hidratov. 

9 4,3 15 7,1 35 16,7 45 21,4 106 50,5 

Količina beljakovin. 6 2,9 18 8,6 34 16,2 44 21,0 108 51,4 

Količina soli v ţivilu. 5 2,4 7 3,3 25 11,9 55 26,2 118 56,2 

Količina vlaknine. 2 1,0 6 2,9 21 10,0 56 26,7 125 59,5 

Količina sladil. 9 4,3 19 9,0 33 15,7 48 22,9 101 48,1 

Ali ţivilo vsebuje 

konzervanse, aditive, barvila 

in druge dodatke. 

11 5,2 30 14,3 32 15,2 46 21,9 91 43,3 

 

Visok deleţ anketirancev (72,8 %) nikoli oz. skoraj nikoli danih informacij na embalaţi ne 

preveri, niso na njih pozorni in ne vplivajo na njihov nakup posameznega ţivila. Občasno 

največ anketiranih dijakov preveri informacijo o energijski vrednosti ţivila (19,0 %) ter 

informacijo o količini sladkorja (18,6 %). Pogosto največ dijakov preveri informacijo, ali 

ţivilo vsebuje konzervanse, aditive, barvila in druge dodatke (14,3 %). Trije najpogostejši 

podatki, ki jih anketiranci preverijo občasno ali pogosto so, ali ţivilo vsebuje konzervanse, 

aditive, barvila in druge dodatke (34,7 %), energijsko vrednost ţivila (33,3 %) in količina 

sladkorja v ţivilu (32,9 %). 
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Pridobljeni podatki so primerljivi s podatki raziskave Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013, 

ki kaţejo, da so med odraslimi Slovenci najpogosteje preverjene informacije o hranilnih 

vrednosti ţivila pred nakupom, informacije o konzervansih in drugih dodatkih, količini 

maščob, energijski vrednosti ter sladkorju in soli (Tivadar, 2009). 

 
Preglednica 41: Preverjanje informacij na embalaţi ţivil glede na spol. 
 
INFORMACIJE NA EMBALAŢI SPOL N M* SD t 2P 

Količina maščobe v ţivilu. moški 116 1,74 1,039 -2,689 0,008 

ţenski 94 2,15 1,154 

Energijska vrednost ţivila (kkal). moški 116 1,91 1,230 -2,404 0,017 

ţenski 94 2,31 1,183 

Količina sladkorja v ţivilu. moški 116 1,85 1,081 -3,059 0,003 

ţenski 94 2,36 1,327 

Količina vitaminov in mineralov. moški 116 1,86 1,126 -2,499 0,013 

ţenski 94 2,27 1,211 

Količina ogljikovih hidratov. moški 116 1,84 1,177 -1,230 0,220 

ţenski 94 2,04 1,135 

Količina beljakovin. moški 116 1,86 1,193 -0,608 0,544 

ţenski 94 1,96 1,046 

Količina soli v ţivilu. moški 116 1,49 0,818 -3,473 0,001 

ţenski 94 1,95 1,081 

Količina vlaknine. moški 116 1,44 0,772 -2,889 0,004 

ţenski 94 1,78 0,918 

Količina sladil. moški 116 1,84 1,142 -2,056 0,041 

ţenski 94 2,17 1,206 

Ali ţivilo vsebuje konzervanse, aditive, 

barvila in druge dodatke. 

moški 116 2,06 1,267 -1,291 0,198 

ţenski 94 2,29 1,267 
*M-povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikoli, 2 – skoraj nikoli, 3 – občasno, 4 

– pogosto, 5 – zelo pogosto). 

 

Glede na spol zaznamo statistično pomembno razliko (p<0,05) pri preverjanju količine 

maščobe v ţivilu, energijske vrednosti ţivil, količina sladkorja v ţivilu, količina vitaminov in 

mineralov, količina soli v ţivilu, količina vlaknin in količina sladil. Izračun je pokazal, da 

dekleta pogosteje kot fantje preverjajo te informacije, so na njih pozorne in vplivajo na nakup 

ţivila. V Preglednici 41 lahko opazimo, da tako fantje kot dekleta najpogosteje preverijo 

informacijo, ali ţivilo vsebuje konzervanse, aditive, barvila in druge dodatke. 

 

Glede na letnik izobraţevanja anketirancev lahko v Preglednici 42 opazimo statistično 

pomembno razliko (0<0,05) pri preverjanju informacij o količini beljakovin v ţivilu. Dijaki 3. 

letnika pogosteje kot dijaki 1. letnika preverijo podatek o količini beljakovin v ţivilu. 



Klemenčič, M. (2014). Sladkor v prehrani mladostnikov. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

64 

Preglednica 42: Preverjanje informacij na embalaţi ţivil glede na letnik izobraţevanja. 
 
INFORMACIJE NA EMBALAŢI LETNIK N M* SD t 2P 

Količina maščobe v ţivilu. 1. 106 1,83 1,028 -1,237 0,217 

3. 104 2,02 1,182 

Energijska vrednost ţivila (kkal). 1. 106 1,97 1,108 -1,367 0,173 

3. 104 2,20 1,325 

Količina sladkorja v ţivilu. 1. 106 2,07 1,181 -0,178 0,859 

3. 104 2,10 1,266 

Količina vitaminov in mineralov. 1. 106 2,13 1,164 1,108 0,269 

3. 104 1,95 1,194 

Količina ogljikovih hidratov. 1. 106 1,80 0,980 -1,665 0,097 

3. 104 2,07 1,309 

Količina beljakovin. 1. 106 1,71 0,925 -2,592 0,010 

3. 104 2,11 1,277 

Količina soli v ţivilu. 1. 106 1,65 0,817 -0,667 0,505 

3. 104 1,74 1,106 

Količina vlaknine. 1. 106 1,57 0,731 -0,417 0,677 

3. 104 1,62 0,969 

Količina sladil. 1. 106 1,95 1,018 -0,407 0,684 

3. 104 2,02 1,329 

Ali ţivilo vsebuje konzervanse, 

aditive, barvila in druge dodatke. 

1. 106 2,12 1,177 -0,452 0,652 

3. 104 2,20 1,361 
*M-izračun na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikoli, 2 – skoraj nikoli, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo 

pogosto). 

 

Preglednica 43: Preverjanje informacij na embalaţi ţivila glede na ITM anketirancev. 
 
INFORMACIJE NA EMBALAŢI *ITM N M* SD t 2P 

Količina maščobe v ţivilu. 1 139 1,93 1,127 -0,079 0,937 

2 52 1,94 1,074 

Energijska vrednost ţivila (kkal). 1 139 2,11 1,284 0,154 0,878 

2 52 2,08 1,100 

Količina sladkorja v ţivilu. 1 139 2,09 1,256 0,680 0,498 

2 52 1,96 1,009 

Količina vitaminov in mineralov. 1 139 1,99 1,183 -0,448 0,655 

2 52 2,08 1,082 

Količina ogljikovih hidratov. 1 139 1,96 1,191 0,076 0,939 

2 52 1,94 1,127 

Količina beljakovin. 1 139 1,93 1,165 -0,180 0,857 

2 52 1,96 1,084 

Količina soli v ţivilu. 1 139 1,67 0,912 -0,404 0,687 

2 52 1,73 1,012 

Količina vlaknine. 1 139 1,59 0,841 -0,182 0,856 

2 52 1,62 0,911 

Količina sladil. 1 139 1,99 1,155 -0,177 0,860 

2 52 2,02 1,213 

Ali ţivilo vsebuje konzervanse, 

aditive, barvila in druge dodatke. 

1 139 2,14 1,269 -0,827 0,409 

2 52 2,31 1,276 
Legenda: *1-anketiranci s prenizko in normalno telesno maso, 2-anketiranci s prekomerno telesno maso  

*M-povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikoli, 2 – skoraj nikoli, 3 – občasno, 4 

– pogosto, 5 – zelo pogosto). 
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Med anketiranci s prekomerno telesno maso ter tistimi z normalno in prenizko telesno maso 

ni zaznati statistično pomembne razlike glede preverjanja informacij na embalaţi (Preglednica 

43). 

 

Preglednica 44 prikazuje, kako dijaki ocenjujejo količino dodanega sladkorja v posameznih 

ţivilih. Anketiranim smo na vprašalniku predstavili različna ţivila ter jih vprašali, koliko 

vrečk sladkorja, ki ga običajno postreţejo ob čaju ali kavi, po njihovi oceni ţivilo vsebuje. 

Ocenili so s pomočjo predstavljene vrečke sladkorja, ki običajno vsebuje 4g sladkorja. Prvih 

šest ţivil so predstavljale pijače z dodanim sladkorjem, naslednjih šest ţivil pa so bili sladki 

prigrizki, sladkarije (piškoti, čokolada, bomboni, …).  

 

Preglednica 44: Deleţ anketirancev glede na mnenje o količini sladkorja v posameznem ţivilu. 
 
ŢIVILO 0 vrečk 

sladkorja 

1 vrečka 

sladkorja 

5 vreč 

sladkorja 

10 vreč 

sladkorja 

15 vrečk 

sladkorja 

20 vrečk 

sladkorja 

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

Kokakola  

(5dl) 

0 0,0 2 1,0 35 16,7 40 19,0 53* 25,2 80 38,1 

Pijača za 

športnike 

(5dl) 

3 1,4 8 3,8 46 21,9 61 29,0 43 20,5 49 23,3 

Voda z 

okusom 

(5dl) 

6 2,9 43 20,5 76 36,2 54 25,7 22 10,5 9 4,3 

Energijska 

pijača 

(2,5dl) 

0 0,0 4 1,9 26 12,4 47 22,4 55 26,2 78 37,1 

Nektar, 

Breskev 

(2dl) 

1 0,5 20 9,5 65 31,0 73 34,8 34 16,2 17 8,1 

Ledeni čaj 

(5dl) 

0 0,0 7 3,3 49 23,3 59 28,1 57 27,1 38 18,1 

Frutabela 

(35g) 

0 0,0 34 16,2 81 38,6 65 31,0 25 11,9 5 2,4 

Piškoti, 

milka (147g) 

0 0,0 1 0,5 20 9,5 66 31,4 69 32,9 54 25,7 

Bomboni, 

M&M 

(100g) 

0 0,0 1 0,5 10 4,8 67 31,9 70 33,3 62 29,5 

Čokolada, 

Milka (80g) 

0 0,0 2 1,0 13 6,2 52 24,8 64 30,5 79 37,6 

Twix (50g) 0 0,0 1 0,5 27 12,9 52 24,8 69 32,9 61 29,0 

Čokoladno 

mleko (2dl) 

2 1,0 19 9,0 52 24,8 58 27,6 60 28,6 19 9,1 

Legenda: podatki v preglednici, ki so odebeljeni predstavljajo pravilne odgovore. 

V Preglednici 44 vidimo, za katere količine sladkorja so se anketiranci odločali. Pravilni 

odgovori na to, koliko sladkorja vsebuje posamezno ţivilo, so odebeljeni. Anketiranci so se v 

veliki večini (več kot polovica anketiranih) odločali za večje količine sladkorja (10 vrečk in 
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več). Razliko opazimo pri vodi z okusom in sadno-ţitni ploščici Frutabeli, kjer je tudi največji 

deleţ anketiranih pravilno ugotovil količino vsebnosti sladkorja. Največ pravilnih odgovorov 

je bilo pri sadno-ţitni ploščici Frutabeli z odgovorom 5 vrečk, na katerega je odgovorilo 38,6 

%  anketiranih, sledi voda z okusom (36,2 % pravilnih odgovorov). Pri vodi z okusom in 

sadno-ţitni ploščici Frutabela je deleţ anketiranih, ki se je odločal za najvišje tri vrednosti 

sladkorja, manjši od 50 %.  

Domnevamo, da se anketirani zavedajo, da je količina sladkorja v sladkih ţivilih visoka, 

vendar ne znajo pravilno oceniti kolikšna.  
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8.5 Uživanje sladkih živil v povezavi z zdravjem 

 

Prehrana je povezana z zdravjem posameznika. Dodani sladkorji v prehrani imajo vpliv na 

povečan energijski vnos, kar lahko prispeva k razvoju prekomerne telesne mase in debelosti. 

Uţivanje ţivil z visoko vsebnostjo sladkorja pa povečuje tveganje za razvoj sladkorne bolezni 

tipa 2, srčno-ţilnih bolezni in kariesa (Welsh in sod., 2011; Vartanian in sod., 2007; Mardis, 

2001).  

V raziskavi nas je zanimalo, v kolikšni meri se mladostniki strinjajo s trditvami v povezavi z 

uţivanjem sladkih ţivil, zdravjem in počutjem.  

 

Preglednica 45: Stopnja strinjanja s trditvami, ki so povezane z uţivanjem sladkorja. 
 
TRDITVE Popolnoma se 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Niti se 

strinjam, niti 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Nikakor se ne 

strinjam 

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

Z uţivanjem sladkih 

ţivil se mi poveča teţa. 

88 41,9 83 39,5 24 11,4 8 3,8 7 3,3 

Sladka ţivila vplivajo na 

zdravje zob. 

151 71,9 49 23,3 7 3,3 2 1,0 1 0,5 

Po sladkih ţivilih se 

počutim prijetno. 

45 21,4 80 38,1 58 27,6 23 11,0 4 1,9 

Če uţivam sladka ţivila, 

tvegam, da zbolim za 

sladkorno boleznijo. 

30 14,3 62 29,5 66 31,4 38 18,1 14 6,7 

Sladka ţivila slabo 

vplivajo na moje 

zdravje. 

61 29,0 65 31,0 61 29,0 18 8,6 5 2,4 

Sladkih pijač popijem 

preveč. 

35 16,7 40 19,0 50 23,8 69 32,9 16 7,6 

Sladkih prigrizkov 

pojem preveč. 

47 22,4 62 29,5 43 20,5 47 22,4 11 5,2 

 

Največ dijakov se popolnoma strinja s trditvijo, da sladka živila vplivajo na zdravje zob (71,9 

%). S trditvijo, da se mi z uživanjem sladkih živil poveča teža, se delno oz. popolnoma strinja 

je 81,4 % mladostnikov. S trditvama po sladkih živilih se počutim prijetno in sladka živila 

slabo vplivajo na moje zdravje se popolnoma oz. delno strinja 60 % anketiranih. Malo več kot 

polovica (51,9 %) anketiranih se popolnoma oz. delno strinja s trditvijo sladkih prigrizkov 

pojem preveč. Najmanj dijakov se popolnoma strinja s trditvijo, da z uživanjem sladkih živil 

tvega, da zboli za sladkorno boleznijo (14,3 %), takšnih, ki se s to trditvijo delno oz. 

popolnoma strinja, je 43,8 % mladostnikov. S trditvijo, da popijejo preveč sladkih pijač se 
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popolno oz. delno strinja najmanjši deleţ mladostnikov (35 %). Anketiranci se od vseh 

navedenih trditev najbolj strinjajo s trditvijo, da sladka ţivila vplivajo na zdravje njihovih 

zob, ter da se jim z uţivanjem sladkih ţivi poveča teţa. Najmanj pa se strinjajo s trditvami, da 

popijejo preveč sladkih pijač, ter da z uţivanjem sladkih ţivil tvegajo za nastanek sladkorne 

bolezni. 

 
Preglednica 46: : Stopnja strinjanja s trditvami, ki so povezane z uţivanjem sladkorja glede na spol. 
 
TRDITVE SPOL N M* SD t 2P 

Z uţivanjem sladkih ţivil se mi poveča 

teţa. 

moški 116 4,00 1,055 -2,115 0,036 

ţenski 94 4,29 0,875 

Sladka ţivila vplivajo na zdravje zob. moški 116 4,65 0,594 -0,146 0,884 

ţenski 94 4,66 0,696 

Po sladkih ţivilih se počutim prijetno. moški 116 3,53 0,955 -2,221 0,027 

ţenski 94 3,83 1,023 

Če uţivam sladka ţivila, tvegam, da 

zbolim za sladkorno boleznijo. 

moški 116 3,18 1,068 -1,235 0,218 

ţenski 94 3,37 1,173 

Sladka ţivila slabo vplivajo na moje 

zdravje. 

moški 116 3,59 1,047 -2,681 0,008 

ţenski 94 3,97 0,999 

Sladkih pijač popijem preveč. moški 116 2,97 1,126 -1,018 0,310 

ţenski 94 3,14 1,333 

Sladkih prigrizkov pojem preveč. moški 116 3,12 1,143 -4,055 0,000 

ţenski 94 3,78 1,193 
*M-povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – se ne 

strinjam, 3 – niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 – delno se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). 

 

Glede na spol zaznamo statistično pomembno razliko (p<0,05) pri naslednjih trditvah: Z 

uživanjem sladkih živil se mi poveča teža, Po sladkih živilih se počutim prijetno, Sladka živila 

slabo vplivajo na moje zdravje, Sladkih prigrizkov pojem preveč. Iz Preglednice 46 je 

razvidno, da se dekleta z navedenimi trditvami strinjajo bolj kot fantje, ter da se tako fantje 

kot dekleta najbolj strinjajo s trditvijo, da Sladka živila vplivajo na zdravje zob (MM=4,65,  

MŢ=4, 66). 
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Preglednica 47: : Stopnja strinjanja s trditvami, ki so povezane z uţivanje sladkorja glede na letnik 

izobraţevanja. 
 
TRDITVE LETNIK  N M* SD t 2P 

Z uţivanjem sladkih ţivil se mi 

poveča teţa. 

1. 106 4,21 0,891 1,172 0,243 

3. 104 4,05 1,074 

Sladka ţivila vplivajo na zdravje zob. 1. 106 4,77 0,606 2,816 0,005 

3. 104 4,53 0,653 

Po sladkih ţivilih se počutim prijetno. 1. 106 3,72 0,954 0,809 0,419 

3. 104 3,61 1,037 

Če uţivam sladka ţivila tvegam, da 

zbolim za sladkorno boleznijo. 

1. 106 3,29 1,069 0,337 0,737 

3. 104 3,24 1,170 

Sladka ţivila slabo vplivajo na moje 

zdravje. 

1. 106 3,78 1,095 0,363 0,717 

3. 104 3,73 0,988 

Sladkih pijač popijem preveč. 1. 106 3,08 1,296 0,502 0,616 

3. 104 3,00 1,149 

Sladkih prigrizkov pojem preveč. 1. 106 3,47 1,221 0,694 0,488 

3. 104 3,36 1,198 
*M-povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – se ne 

strinjam, 3 – niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 – delno se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). 

 

Glede na letnik izobraţevanja anketirancev je iz Preglednice 48 razvidna statistično 

pomembna razlika (p<0,05) pri trditvi Sladka živila vplivajo na zdravje zob. Dijaki 1. letnika 

se z dano trditvijo bolj strinjajo kot dijaki 3. letnika. 

 
Preglednica 48: Stopnja strinjanja s trditvami, ki so povezane z uţivanjem sladkorja, glede na ITM 

anketirancev. 
 
TRDITVE *ITM N M* SD t 2P 

Z uţivanjem sladkih ţivil se mi 

poveča teţa. 

1 139 4,08 1,029 -1,436 0,153 

2 52 4,31 0,829 

Sladka ţivila vplivajo na zdravje zob. 1 139 4,65 0,635 -0,240 0,810 

2 52 4,67 0,706 

Po sladkih ţivilih se počutim prijetno. 1 139 3,56 0,964 -1,906 0,058 

2 52 3,87 1,030 

Če uţivam sladka ţivila tvegam, da 

zbolim za sladkorno boleznijo. 

1 139 3,25 1,104 -1,387 0,167 

2 52 3,50 1,094 

Sladka ţivila slabo vplivajo na moje 

zdravje. 

1 139 3,76 1,048 0,033 0,974 

2 52 3,75 0,926 

Sladkih pijač popijem preveč. 1 139 2,92 1,142 -2,009 0,046 

2 52 3,31 1,292 

Sladkih prigrizkov pojem preveč. 1 139 3,29 1,195 -2,187 0,030 

2 52 3,71 1,109 
Legenda: *1-anketiranci s prenizko in normalno telesno maso, 2-anketiranci s prekomerno telesno maso 
*M-povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – se ne 

strinjam, 3 – niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 – delno se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). 

 

Glede na ITM anketirancev zaznamo statistično pomembno razliko (p<0,05) pri naslednjih 

dveh trditvah: Sladkih pijač popijem preveč in Sladkih prigrizkov pojem preveč. Anketiranci s 

prekomerno telesno maso se z obema trditvama bolj strinjajo kot anketiranci s prenizko in 

normalno telesno maso. 
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8.6 Pomembnost kriterijev pri nakupu živil 

 

V raziskavi so nas zanimali kriteriji, ki so mladostnikom pomembni pri izbiri ţivil.  

 
Preglednica 49:  Deleţ anketirancev glede na stopnjo pomembnosti kriterijev za nakup ţivil. 
 
KRITERIJI Zelo 

pomembno 

Pomembno Manj 

pomembno 

Zelo malo 

pomembno 

Nikakor ni 

pomembno 

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

Da je dobrega okusa. 122 58,1 82 39,0 4 1,9 1 0,5 1 0,5 

Da ugodno vpliva na 

moje zdravje. 

55 26,2 80 38,1 60 28,6 13 6,2 2 1,0 

Da ugodno vpliva na 

moje razpoloţenje. 

65 31,0 90 42,9 40 19,0 7 3,3 8 3,8 

Da sem ţivila navajen/a 

oz. ga poznam. 

70 33,3 80 38,1 41 19,5 14 6,7 5 2,4 

Da je cena dostopna. 78 37,1 101 48,1 21 10,0 6 2,9 4 1,9 

Da vsebuje naravne 

sestavine. 

30 14,3 68 32,4 74 35,2 33 15,7 5 2,4 

Da ne redi. 32 15,2 54 25,7 69 32,9 31 14,8 24 11,4 

Da ima uraden znak 

ekološke pridelave. 

4 1,9 28 13,3 76 36,2 64 30,5 38 18,1 

Pomembno je ime 

proizvajalca oz. 

blagovna znamka. 

13 6,2 35 16,7 73 34,8 42 20,0 47 22,4 

Drţava (poreklo), v 

kateri je bilo ţivilo 

proizvedeno. 

13 6,2 39 18,6 62 29,5 47 22,4 49 23,3 

Sestavine ţivila. 34 16,2 58 27,6 64 30,5 27 12,9 27 12,9 

 

Kriterij, ki je anketirancem najpomembnejši pri nakupu ţivil je, da je hrana dobrega okusa. 

Pomembno oz. zelo pomembno je to kar 97,1 % anketirancem. Sledi kriterij dostopnost cene. 

Kriterij je pomemben oz. zelo pomemben 85,2 % anketiranim. Cena ţivil je tudi v drugih 

študijah prepoznana kot eden najpomembnejših kriterijev za izbiro ţivil (Monsivais in 

Drewnowski, 2007). Anketirancem je poleg okusa in cene pomembno tudi, da hrana, ki jo 

kupijo, ugodno vpliva na njihovo razpoloţenje. Pomembno oz. zelo pomembno je to 73,9 % 

anketirancem. Sledijo še kriteriji; da so ţivila navajeni oz. ga poznajo (71,4 %), da ugodno 

vpliva na zdravje (64,3 %), da ţivilo vsebuje naravne sestavine (46,7 %), sestavine ţivila 

(43,8 %) in da ne redi (40,9 %). Kriteriji, ki so pri nakupu ţivil pomembni oz. zelo pomembni 

manjšemu deleţu anketirancev, so: da ima ţivilo uraden znak ekološke pridelave (15,2 %), 

ime proizvajalca oz. blagovna znamka ţivila (22,9 %) ter drţava (poreklo), v kateri je bilo 

ţivilo proizvedeno (24,8 %).  
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Preglednica 50: Pomembnost kriterijev pri nakupu ţivil glede na spol anketirancev. 
 
KRITERIJI SPOL N M* SD t 2P 

Da je dobrega okusa. moški 116 4,51 0,582 -0,775 0,439 

ţenski 94 4,57 0,647 

Da ugodno vpliva na moje zdravje. moški 116 3,66 0,874 -2,834 0,005 

ţenski 94 4,02 0,950 

Da ugodno vpliva na moje 

razpoloţenje. 

moški 116 3,72 1,052 -3,582 0,000 

ţenski 94 4,20 0,837 

Da sem ţivila navajen/a oz. ga poznam. moški 116 3,84 1,060 -1,421 0,157 

ţenski 94 4,04 0,926 

Da je cena dostopna. moški 116 4,05 0,903 -1,992 0,048 

ţenski 94 4,29 0,785 

Da vsebuje naravne sestavine. moški 116 3,30 0,971 -1,676 0,095 

ţenski 94 3,53 1,013 

Da ne redi. moški 116 2,93 1,185 -3,503 0,001 

ţenski 94 3,50 1,152 

Da ima uraden znak ekološke pridelave. moški 116 2,37 0,983 -2,180 0,030 

ţenski 94 2,67 0,999 

Pomembno je ime proizvajalca oz. 

blagovna znamka. 

moški 116 2,76 1,213 1,587 0,114 

ţenski 94 2,50 1,124 

Drţava (poreklo), v kateri je bilo ţivilo 

proizvedeno. 

moški 116 2,58 1,188 -0,553 0,581 

ţenski 94 2,67 1,230 

Sestavine ţivila. moški 116 3,09 1,165 -1,561 0,120 

ţenski 94 3,36 1,310 
*M-povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikakor ni pomembno, 2 – zelo malo 

pomembno, 3 – manj pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno). 

 

Glede na spol zaznamo statistično pomembno razliko (p<0,05) pri naslednjih kriterijih, ki so 

pomembni pri nakupu ţivil; da ţivilo ugodno vpliva na zdravje, na razpoloţenje, da je cena 

dostopna, da ţivilo ne redi ter da ima uraden znak ekološke pridelave. Izračun je pokazal, da 

so vsi našteti kriteriji bolj kot fantom pomembni dekletom. 

Iz Preglednice 50 je razvidno, da je najpomembnejši kriteriji za oba spola, da je ţivilo 

dobrega okusa. Najmanj jim je pomemben uraden znak ekološke pridelave ţivila. 

 

Glede na letnik izobraţevanja anketirancev sta iz Preglednice 51 razvidni statistično 

pomembni razliki (p<0,05) pri naslednjih kriterijih: da ţivilo ugodno vpliva na razpoloţenje 

in da je cena ţivila dostopna. Dijakom 3. letnika sta oba kriterija bolj pomembna kot dijakom 

1. letnika.  

 

Glede na ITM anketirancev niso bile opazne statistično pomembne razlike (Preglednica 52). 
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Preglednica 51: Pomembnost kriterijev pri nakupu ţivil glede na letnik izobraţevanja. 
 
KRITERIJI LETNIK N M* SD t 2P 

Da je dobrega okusa. 1. 106 4,53 0,650 -0,234 0,815 

3. 104 4,55 0,573 

Da ugodno vpliva na moje zdravje. 1. 106 3,73 0,941 -1,547 0,123 

3. 104 3,92 0,900 

Da ugodno vpliva na moje 

razpoloţenje. 

1. 106 3,76 1,047 -2,610 0,010 

3. 104 4,12 0,896 

Da sem ţivila navajen/a oz. ga 

poznam. 

1. 106 3,82 1,085 -1,646 0,101 

3. 104 4,05 0,907 

Da je cena dostopna. 1. 106 4,04 0,985 -2,052 0,041 

3. 104 4,28 0,689 

Da vsebuje naravne sestavine. 1. 106 3,36 0,997 -0,680 0,497 

3. 104 3,45 0,994 

Da ne redi. 1. 106 3,23 1,072 0,495 0,621 

3. 104 3,14 1,325 

Da ima uraden znak ekološke 

pridelave. 

1. 106 2,46 0,938 -0,622 0,535 

3. 104 2,55 1,060 

Pomembno je ime proizvajalca oz. 

blagovna znamka. 

1. 106 2,49 1,221 -1,903 0,058 

3. 104 2,80 1,118 

Drţava (poreklo), v kateri je bilo 

ţivilo proizvedeno. 

1. 106 2,53 1,244 -1,102 0,272 

3. 104 2,71 1,163 

Sestavine ţivila. 1. 106 3,14 1,238 -,861 0,390 

3. 104 3,29 1,236 
*M-povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikakor ni pomembno, 2 – zelo malo 

pomembno, 3 – manj pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno). 

 
Preglednica 52: Pomembnost kriterijev pri nakupu ţivil glede na ITM anketirancev. 
 
KRITERIJI ITM N M* SD t 2P 

Da je dobrega okusa. 1 139 4,55 0,514 -1,045 0,297 

2 52 4,63 0,525 

Da ugodno vpliva na moje zdravje. 1 139 3,87 0,939 1,460 0,146 

2 52 3,65 0,837 

Da ugodno vpliva na moje 

razpoloţenje. 

1 139 3,86 0,967 -1,028 0,305 

2 52 4,02 1,000 

Da sem ţivila navajen/a oz. ga 

poznam. 

1 139 3,91 0,974 -0,546 0,586 

2 52 4,00 0,970 

Da je cena dostopna. 1 139 4,15 0,867 -0,444 0,657 

2 52 4,21 0,750 

Da vsebuje naravne sestavine. 1 139 3,40 1,012 0,548 0,584 

2 52 3,31 0,919 

Da ne redi. 1 139 3,14 1,254 -0,849 0,397 

2 52 3,31 0,981 

Da ima uraden znak ekološke 

pridelave. 

1 139 2,48 1,045 0,245 0,807 

2 52 2,44 0,850 

Pomembno je ime proizvajalca oz. 

blagovna znamka. 

1 139 2,60 1,184 -0,696 0,487 

2 52 2,73 1,173 

Drţava (poreklo), v kateri je bilo 

ţivilo proizvedeno. 

1 139 2,67 1,176 0,966 0,335 

2 52 2,48 1,260 

Sestavine ţivila. 1 139 3,24 1,185 0,365 0,716 

2 52 3,17 1,264 
Legenda: *1-anketiranci s prenizko in normalno telesno maso, 2-anketiranci s prekomerno telesno maso 
*M-povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikakor ni pomembno, 2 – zelo malo 

pomembno, 3 – manj pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno). 

 



Klemenčič, M. (2014). Sladkor v prehrani mladostnikov. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

73 

8.7 Gibanje in dnevna aktivnost mladih 

 

Redna telesna aktivnost je ključna za zdravje in splošno dobro počutje otrok in mladostnikov. 

Redna telesna aktivnost preprečuje zgodnji začetek večine kroničnih nenalezljivih bolezni v 

dobi adolescence, spodbuja neodvisnost in zdravo rast ter pomaga razvijati temeljne spretnosti 

gibanja (Kelly in sod., 2010). Pomembno je, da mladostniki ţe zgodaj v ţivljenju razvijejo 

aktiven ţivljenjski slog in dosegajo priporočljive ravni telesne dejavnosti. Tako pridobijo 

koristne navade za zdravje, ki jih bodo prenesli tudi v poznejša ţivljenjska obdobja (Drev, 

2011). Po smernicah SZO morajo biti mladostniki zmerno do intenzivno telesno dejavni vsaj 

60 minut na dan vse dni v tednu (WHO, 2011). Anketirance smo v okviru raziskave 

spraševali, kako preţivljajo svoj prosti čas in koliko ga namenijo telesni aktivnosti. 

 

Preglednica 53: Deleţ anketirancev glede na 60-minutno tedensko telesno aktivnost v prostem času. 
 
60-minutna TEDENSKA AKTIVNOST 

7 dni 6 dni  5 dni 4 dni 3 dni 2 dni 1 dan  nikoli 

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

22 10,5 15 7,1 23 11,0 29 13,8 51 24,3 43 20,5 17 8,1 10 4,8 

 

Na vprašanje, kako pogosto so anketiranci telesno dejavni v prostem času (športna vzgoja ni 

vključena) v tolikšni meri, da se vsaj malo zadihajo in oznojijo, je največ anketiranih dijakov 

odgovorilo, da so aktivni 3 dni v tednu po 60 minut (24,3 %). Sledijo jim dijaki, ki so aktivni 

2 dni v tednu (20,5 %), 4 dni (13,8 %), 5 dni (11,0 %), 7 dni (10,5 %), 1 dan (8,1 %), 6 dni 

(7,1 %). Nikoli v tednu ni aktivnih 4,8 % anketiranih dijakov.  

Po podatkih raziskave HBSC se štirikrat na teden in več v prostem času rekreira 37,5 % 

mladostnikov, dva- do trikrat na teden 27,7 % mladostnikov, enkrat na teden 15,5 % 

mladostnikov, enkrat na mesec in manj pa 19 % mladostnikov (Drev, 2011). Podatki, ki smo 

jih pridobili pri naši raziskavi, kaţejo nekoliko višji deleţ dijakov, ki se rekreirajo štirikrat na 

teden in več (42,4 %) ter tistih, ki so aktivni dva- do trikrat na teden (44,8 %). Deleţ tistih, ki 

se rekreirajo enkrat na teden, je po naših podatkih skoraj polovico manjši (8,1 %). 

Raziskava HBSC je pokazala, da je vse dni v tednu 60 minut na dan telesno dejavnih 20,3% 

mladostnikov v starosti od 11 do 15 let, 6 dni v tednu je tako dejavnih 9,9 % mladostnikov, 5 

dni 14,2 %, 4 dni 15,9 %, 3 dni 17 %, 2 dni 11,6 % in en dan 7,1 % mladostnikov. 4 % 

mladostnikov ni telesno dejavnih niti en dan v tednu (Drev, 2011). Podatki, ki smo jih 

pridobili z našo raziskavo, kaţejo nekoliko niţji deleţ glede pogostosti telesno aktivnih  
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mladostnikov. Podatka, ko mladostniki niso telesno dejavni niti en dan v tednu, sta 

primerljiva. Predvidevamo, da je vzrok za niţji deleţ ta, da v naši raziskavi ni bila vključena 

športna vzgoja. 

 
Preglednica 54: Tedenska telesna aktivnost mladostnikov glede na spol, letnik izobraţevanja in ITM 

anketirancev. 
 
AKTIVNOST   N *M SD t 2P 

Tedenska aktivnost spol moški 116 4,11 1,973 5,716 0,000 

ţenski 94 2,70 1,501 

Tedenska aktivnost letnik 1. 106 3,37 1,904 -0,866 0,387 

2. 104 3,60 1,913 

Tedenska aktivnost ITM 1 139 3,48 1,924 0,188 0,851 

2 52 3,42 1,934 

*M-povprečno število aktivnih dni v tednu  

  

Glede na spol opazimo statistično pomembno razliko (p<0,05) v tedenski aktivnosti med 

spoloma. Fantje (M=4,11) so v povprečju  aktivni več dni v tednu kot dekleta (M=2,70).  

Pridobljeni podatki so primerljivi s podatki raziskave HBSC. Raziskava je pokazala, da se 

glede na spol kaţejo razlike. Deleţ tistih, ki se v prostem času redno rekreirajo, je večji pri 

fantih (48,8 %) kot dekletih (33,8 %). Tudi primerjava posameznih starostnih skupin glede na 

spol je pokazala, da se v starosti 11, 13 in 15 let statistično značilno več fantov kot deklet 

redno rekreira v prostem času (Drev, 2011). Glede letnika izobraţevanja ni opazne statistično 

pomembne razlike (p<0,05). V raziskavi HBSC so se med starostnimi skupinami pokazale 

statistično pomembne razlike. Po podatkih raziskave je deleţ mladostnikov, ki se v prostem 

času redno rekreirajo, največji v starosti 13 let (44,6 %) in najmanjši pri petnajstletnikih (38,9 

%) (Drev, 2011). Glede na ITM ni opazne statistično pomembne razlike (p<0,05).  

  
V raziskavi nas je zanimalo, koliko ur na dan mladostnik posvetijo aktivnostim, ki so naštete 

v Preglednici 55. 

 
Preglednica 55: Deleţ anketirancev glede na trajanje posamezne dnevne aktivnosti mladostnikov. 
 
AKTIVNOST 0 ur 1 ura 2 uri 3 ure 4 ure 5 ur in več 

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

Gledanje TV. 46 21,9 83 39,5 59 28,1 16 7,6 4 1,9 2 1,0 

Sedenje za 

računalnikom. 

9 4,3 56 26,7 65 31,0 49 23,3 13 6,2 18 8,6 

Branje knjig. 138 65,7 51 24,3 10 4,8 8 3,8 1 0,5 2 1,0 

Razna opravila v 

hiši in zunaj nje. 

18 8,6 89 42,4 65 31,0 25 11,9 8 3,8 5 2,4 

Sprehod, hoja. 56 26,7 124 59,0 20 9,5 7 3,3 1 0,5 2 1,0 

Telovadba, tek. 54 25,7 113 53,8 27 12,9 8 3,8 4 1,9 4 1,9 

Redni športni 

trening. 

123 58,6 36 17,1 29 13,8 11 5,2 5 2,4 6 2,9 
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Največ mladostnikov gledanju televizije posveti eno uro na dan (39,5 %). Dve uri in več svoj 

čas pred televizijo preţivi 38,6 %, 21,9 % anketiranih televizije ne gleda. Deleţ otrok, ki med 

tednom televizije ne gleda, je po podatkih raziskave HBSC niţji (5,6 %). Raziskava HBSC je 

pokazala, da med tednom televizijo od pol do dve uri na dan gleda 64,3 % mladostnikov 

(Drev, 2011), kar je primerljivo s podatki pridobljenimi v naši raziskavi (67,6 %). Med 

tednom v skladu s priporočili, torej do dve uri na dan, pred televizijskimi ekrani sedi pribliţno 

dve tretjini (67,6 %) mladostnikov.  

V Preglednici 55 vidimo, koliko časa mladostniki presedijo za računalnikom. Dve uri in več 

na dan za računalnikom presedi 69,1 % mladostnikov, eno uro na dan 26,7 %, 4 % za 

računalnikom ne preţivlja svojega prostega časa. Za branje knjig dijaki ne porabijo veliko 

časa oz. nič. Več kot polovica dijakov se je opredelila, da branju knjig na dan ne posveti nič 

časa (65,7 %). Za razna opravila po hiši in zunaj nje največji deleţ anketiranih posveti eno uro 

na dan (42,4 %). Sprehod in hoja več kot polovici anketirancev predstavlja opravilo, za 

katerega porabijo eno uro na dan (59,0 %). Tako je tudi s telovadbo in tekom, aktivnost kateri 

največ mladostnikov posveti eno uro dnevno (53,8 %). Več kot polovica anketirancev rednih 

športnih treningov nima (58,6 %). 

 
Preglednica 56: Dnevne aktivnosti glede na spol. 
 
AKTIVNOST  SPOL N *M (min) SD t 2P 

Gledanje TV. moški 116 74 0,963 -1,214 0,226 

ţenski 94 84 1,081 

Sedenje za računalnikom. moški 116 155 1,293 4,131 0,000 

ţenski 94 122 1,148 

Branje knjig. moški 116 28 0,828 -,949 0,344 

ţenski 94 35 0,999 

Razna opravila v hiši in zunaj nje. moški 116 95 1,072 -1,281 0,202 

ţenski 94 107 1,069 

Sprehod, hoja. moški 116 49 0,864 -2,698 0,008 

ţenski 94 67 0,760 

Telovadba, tek. moški 116 71 1,177 1,607 0,110 

ţenski 94 58 0,732 

Redni športni trening. moški 116 65 1,430 3,176 0,002 

ţenski 94 32 0,935 
*M-povprečno število minut, ki jih mladostniki posvetijo posamezni aktivnosti 

 

Iz Preglednice 56 je razvidno, da dekleta in fantje največ svojega časa posvetijo sedenju za 

računalnikom. Glede na spol se kaţe statistično pomembna razlika (p<0,05). Fantje v 

povprečju za računalnikom preţivijo 2 uri in 35 min, dekleta pa 2 uri.  

Izračun pokaţe, da tako fantje kot dekleta prekoračijo dnevna priporočila o sedenju pred 

ekrani. Fantje pred televizijo in računalnikom v povprečju presedijo 3 ure in 49 min, dekleta 
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pa 3 ure in 26 min na dan. Po priporočilih Ameriške akademije za pediatrijo otroci in 

mladostniki pred ekrani naj ne bi sedeli več kot dve uri na dan. (American Academy of 

Pediatrics, 2001).  

Statistično pomembna razlika (p<0,05) se glede na spol kaţe pri rednih športnih treningih. 

Fantje v primerjavi z dekleti več svojega prostega časa namenijo športnim treningom. Podatki 

raziskave HBSC po spolu kaţejo, da je deleţ tistih, ki so vsak dan dovolj telesno dejavni, višji 

pri fantih (25,5 %) kot pri dekletih (14,9 %). Primerjava posameznih starostnih skupin glede 

na spol je pokazala, da je v vseh treh starostnih skupinah statistično značilno dovolj telesno 

dejavnih več fantov kot deklet. Med fanti in dekleti obstajajo razlike na področju telesne 

dejavnosti in sedečih vedenj. Fantje so v vseh starostnih obdobjih pogosteje in več telesno 

dejavni kot dekleta. Hkrati pa poročajo tudi o več urah sedečih dejavnosti kot dekleta, kar 

nakazuje, da fantje najdejo čas tako za telesno kot za sedeče dejavnosti (Drev, 2011). 

Statistično pomembna razlika (p<0,05) se glede na spol kaţe še pri aktivnosti; sprehod in 

hoja. Dekleta v primerjavi s fanti več svojega prostega časa posvetijo sprehodu in hoji. 

 
Preglednica 57: Dnevne aktivnosti, glede na letnik izobraţevanja. 
 
AKTIVNOST LETNIK N *M (min) SD t 2P 

Gledanje TV. 1. 106 77 0,923 -0,380 0,704 

3. 104 80 1,111 

Sedenje za računalnikom. 1. 106 137 1,233 0,241 0,809 

3. 104 134 1,326 

Branje knjig. 1. 106 37 0,932 1,521 0,130 

3. 104 25 0,878 

Razna opravila v hiši in zunaj nje. 1. 106 97 1,009 -0,665 0,507 

3. 104 103 1,136 

Sprehod, hoja. 1. 106 65 0,931 2,618 0,009 

3. 104 48 0,688 

Telovadba, tek. 1. 106 73 1,127 1,851 0,066 

3. 104 57 0,852 

Redni športni trening. 1. 106 56 1,361 1,058 0,291 

3. 104 45 1,147 
*M-povprečno število minut, ki jih mladostniki posvetijo posamezni aktivnosti 

 

Glede na letnik izobraţevanja anketirancev lahko v Preglednici 57 opazimo statistično 

pomembno razliko (p<0,05) pri aktivnosti sprehod in hoja. Dijaki 1. letnika v primerjavi z 

dijaki 3. letnika več svojega časa posvetijo tej aktivnosti. Glede na letnik izobraţevanja drugih 

statistično pomembnih razlik (p<0,05) ni.  
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Preglednica 58: Dnevne aktivnost glede na ITM anketirancev. 
 
AKTIVNOST *ITM N *M (min) SD t 2P 

Gledanje TV. 1 139 79 1,057 0,627 0,532 

2 52 73 0,957 

Sedenje za računalnikom. 1 139 134 1,235 -1,394 0,165 

2 52 151 1,379 

Branje knjig. 1 139 30 0,863 0,026 0,979 

2 52 30 0,852 

Razna opravila v hiši in zunaj nje. 1 139 100 1,066 -0,132 0,895 

2 52 101 1,130 

Sprehod, hoja. 1 139 55 0,816 -0,409 0,683 

2 52 58 0,862 

Telovadba, tek. 1 139 67 0,998 1,649 0,101 

2 52 51 0,916 

Redni športni trening. 1 139 49 1,243 0,026 0,979 

2 52 49 1,237 
Legenda: *1-anketiranci s prenizko in normalno telesno maso, 2-anketiranci s prekomerno telesno maso 
*M-povprečno število minut, ki jih mladostniki posvetijo posamezni aktivnosti 

 

Glede na ITM anketirancev ni zaznati statistično pomembne razlike (p<0,05). 
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ZAKLJUČEK 
 

V raziskavi, ki smo jo opravili med dijaki 1. in 3. letnika, smo ţeleli raziskati, v kolikšni meri 

so ţivila z veliko vsebnostjo sladkorja prisotna v njihovi prehrani. Sladke pijače in sladkarije 

vsebujejo visok deleţ dodanih sladkorjev in tako prispevajo k skupnem vnosu vseh sladkorjev 

v prehrani, ki pa po priporočilih naj ne bi prispevali več kakor 10 % dnevnega energijskega 

vnosa (WHO, 2003). Kljub temu, da se uţivanje dodanih sladkorjev odsvetuje, raziskave 

kaţejo trende v naraščanju uţivanja sladkih ţivil (Currie in sod., 2012).  

Podatki, ki smo jih pridobili med srednješolci prvih in tretjih letnikov, kaţejo, da mladostniki 

od sladkarij najpogosteje uţivajo čokolado, piškote in čokoladni namaz. Ena četrtina 

mladostnikov ta ţivila uţiva 5 do 6-krat na teden ali pogosteje (Preglednica 13). Mladostniki 

pogosteje uţivajo čaj s sladkorjem kot čaj brez sladkorja (Preglednica 17). Čaj z dodanim 

sladkorjem kar polovica (54,8 %) anketirancev uţiva dva do štirikrat na teden ali pogosteje, 

čaja brez sladkorja nikoli ne pije 39,0 % anketirancev. Anketa je pokazala, da je deleţ 

mladostnikov, ki si sladka čaj in kavo, visok. Čaj si sladka 80,0 %, kavo pa več kot polovica 

anketirancev (60,0 %), kar ena tretjina mladostnikov si v čaj doda dve ţlički (10 g) sladkorja 

(Preglednica 35). Od ostalih pijač z dodanim sladkorjem anketiranci najpogosteje uţivajo 

vodo z okusom, sadni sok, nektar in sadni sirup. Kar polovica (53,9 %) anketirancev vodo z 

okusom uţiva dva do štirikrat na teden ali pogosteje. Ena tretjina mladostnikov vodo z 

okusom uţiva skoraj vsak dan (5 do 6-krat na teden ali pogosteje). V primerjavi z ostalimi 

pijačami jo mladostniki uţivajo najpogosteje. Tako lahko potrdimo hipotezo (Hipoteza 2), da 

mladostniki od pijač z dodanim sladkorjem največkrat pijejo vodo z okusom. Razlike glede na 

spol se kaţejo pri pogostosti uţivanja brezalkoholnih gaziranih pijač in ledenega čaja, ki ga 

pogosteje kot dekleta uţivajo fantje (Preglednica 19). Pri uţivanju ostalih pijač ni bilo opazne 

razlike. Glede na spol niso bile opazne razlike pri uţivanju sladkarij. Hipotezo (Hipoteza 4), 

da se pogostost uţivanja sladkih pijač in sladkarij med spoloma razlikuje, delno potrdimo. 

Glede na letnik izobraţevanja niso bile opazne razlike v uţivanju sladkih ţivil (sladkarij in 

sladkih pijač) (Preglednica 14, Preglednica 18). Hipotezo (Hipoteza 5), da se uţivanja sladkih 

ţivil glede na starost ne razlikuje, lahko potrdimo.  

Statistično pomembno razliko med mladostniki s prekomerno telesno maso ter mladostniki z 

normalno in prenizko telesno maso lahko opazimo samo pri uţivanju čaja z dodanim 

sladkorjem, pri ostalih sladkih pijačah in sladkarijah statistično pomembne razlike ni 

(Preglednica 20, Preglednica 16), tako lahko potrdimo hipotezo (Hipoteza 3), da se med 
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mladostniki z normalno in povečano telesno maso ne kaţejo razlike v pogostosti uţivanja 

sladkih ţivil. Kljub temu trendi kaţejo razlike v pogostosti uţivanju sladkih pijač, saj je pri 

nekaterih vrstah pijač izrazita razlika pri kriteriju večkrat na dan, oziroma nikoli med dijaki s 

prekomerno telesno maso ter dijaki z normalno in prenizko telesno maso. Pivo z dodatkom 

sadnega soka enkrat na teden ali pogosteje uţiva več kot četrtina dijakov (28,1 %). Enkrat na 

teden ali pogosteje pivo uţiva 25,8 % anketiranih, vino 21,3 %, vino z dodatkom sladke 

gazirane pijače 27,7 % in ţgane pijače 18,5 % (Preglednica 21). Glede na spol in letnik 

izobraţevanja se kaţejo razlike v uţivanju alkoholnih pijač. Alkoholne pijače pogosteje kot 

dekleta uţivajo fantje (Preglednica 22), dijaki 3. letnika pa pogosteje kot dijaki 1. letnika 

(Preglednica 23). Mladostniki sladka ţivila najpogosteje uţivajo ob posebnih priloţnostih 

(rojstni dnevi, zabave, prazniki, …) ter v času, ko so doma. Hipotezo (Hipoteza 1), da 

mladostniki najpogosteje po sladkih ţivilih poseţejo doma, lahko potrdimo. V raziskavi so se 

pokazale tudi statistično pomembne razlike glede na spol in letnik izobraţevanja. Dekleta 

pogosteje kot fantje po sladkih ţivilih posegajo v času pouka ter v času, ko so s prijatelji 

(Preglednica 26). Glede na letnik izobraţevanja pa so se pokazale razlike v uţivanju sladkih 

ţivil v času pouka. Dijaki tretjih letnikov pogosteje kot dijaki prvih letnikov po sladkih ţivilih 

poseţejo v času pouka (Preglednica 27).  

V raziskavi nas je zanimala količina popite tekočine med mladostniki (vode in sladkih pijač). 

Ugotovili smo, da je povprečna količina popite tekočine pri fantih višja kot pri dekletih. 

Fantje dnevno v povprečju popijejo 1,8 L tekočine, dekleta pa 1,3 L tekočine (Preglednica 

29). Fantje tako, za razliko od deklet, dosegajo priporočila o količini popite tekočine. V času 

pouka dijaki popijejo v povprečju 3,5 dL tekočine (Preglednica 30). Dijaki tretjih letnikov v 

času pouka popijejo en deciliter več tekočine kot dijaki prvih letnikov.  

Odgovori na vprašanje o tem, kaj so mladostniki pili pretekli dan, so pokazali, da so fantje 

pretekli dan v povprečju popili 7,7 dL vode in 8,5 dL pijač z dodanim sladkorjem. Dekleta pa 

6,52 dL vode in 5,7 dL pijač z dodanim sladkorjem (Preglednica 34). Količina popitih pijač z 

dodanim sladkorjem tako prestavlja polovico dnevno popite tekočine. Glede na spol so 

opazne razlike v pogostosti uţivanja sladkih pijač. Hipotezo (Hipoteza 4), da se pogostost 

uţivanja sladkih pijač in sladkarij med spoloma razlikuje, lahko delno potrdimo. V raziskavi 

se je pokazalo, da fantje v povprečju popijejo 2 dL več pijače z dodanim sladkorjem kot 

dekleta. Mladostniki si najpogosteje, da se odţejajo, kupijo vodo z okusom (44,8 %) 

(Preglednica 37). Hipotezo (Hipoteza 2), da mladostniki od pijač z dodanim sladkorjem 

najpogosteje pijejo vodo z okusom, lahko znova potrdimo. Pijačo, katero mladostniki 
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najpogosteje pijejo, da se odţejajo, pa je voda (71,9 %). Podoben rezultat smo dobili tudi pri 

vprašanju, kako pogosto se odţejajo z vodo, kjer je takšnih mladostnikov, ki se z vodo 

odţejajo pogosto in vedno, kar 78,5 %. Glede na spol v pogostosti uţivanju vode so bile 

opazne razlike. Dekleta se pogosteje kot fantje odţejajo s pitno vodo.  

Na izbor in uţivanje določenih ţivil med drugim vpliva tudi prehransko znanje, zato nas je 

zanimalo, kako pogosto in katere informacije mladostniki preverjajo na embalaţi ţivil. 

Ugotovili smo, da visok deleţ anketirancev (72,8 %) nikoli oz. skoraj nikoli danih informacij 

na embalaţi ne preveri, niso na njih pozorni in ne vplivajo na njihov nakup posameznega 

ţivila (Preglednica 40). Tisti, ki informacije preverjajo, pa občasno ali pogosteje preverijo, ali 

ţivilo vsebuje konzervanse, aditive, barvila in druge dodatke (34,7 %), energijsko vrednost 

ţivila (33,3 %) in količina sladkorja v ţivilu (32,9%). Glede na spol informacije na embalaţi 

večkrat preverijo dekleta (Preglednica 41).  

V raziskavi nas je zanimalo, ali mladostniki vedo, koliko sladkorja vsebujejo sladka ţivila. 

Anketiranci so se med ponujenimi odgovori odločali za večje količine sladkorja (10 vrečk 

sladkorja in več) (Preglednica 44). Deleţ mladostnikov, ki so pravilno odgovorili na 

vprašanje, je bil nizek. Domnevamo, da se anketirani zavedajo, da je količina sladkorja v 

sladkih ţivilih visoka, vendar ne znajo pravilno oceniti količine.  

Naše zdravje v veliki večini povezano z našo prehrano. Mladostniki se strinjajo, da sladka 

ţivila vplivajo na zdravje zob (71,9%), ter da se jim z uţivanjem sladkih ţivil lahko poveča 

telesna masa (41,9 %). Najmanjši deleţ dijakov se strinja s trditvijo, da popijejo preveč 

sladkih pijač (16,0 %), ter da se z uţivanjem sladkih ţivil poveča tveganja za nastanek 

sladkorne bolezni (14,3 %) (Preglednica 45). Glede mnenja, da pojedo in popijejo preveč 

sladkih ţivil, se strinjajo le glede uţivanja sladkih prigrizkov. Rezultati so pokazali, da se 

dekleta za razliko od fantov bolj zavedajo negativnega učinka sladkih ţivil na zdravje 

(Preglednica 46). Glede na ITM opazimo razliko med mladostniki, ki imajo prekomerno 

telesno maso ter tistimi z normalno in prenizko telesno maso. Mladostniki, ki imajo 

prekomerno telesno maso, se bolj strinjajo s trditvijo, da pojedo in popijejo preveč sladkih 

ţivil kot mladostniki z normalo telesno maso (Preglednica 48). Kriteriji, ki so mladostnikom 

pomembni pri izbiri in nakupu ţivil so, da je ţivilo dobrega okusa, dostopne cene ter da ţivilo 

ugodno vpliva na razpoloţenje. Najmanj je mladostnikom pomembno, da ima ţivilo uraden 

znak ekološke pridelave, ter ime proizvajalca oz. blagovna znamka (Preglednica 49). 

Dekletom je bolj kot fantom pomembno, da ţivilo ugodno vpliva na zdravje, razpoloţenje, 

dostopnost cene, da ţivilo ne redi in ima uraden znak ekološke pridelave (Preglednica 50). 
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Redna telesna aktivnost je ključna za zdravje in splošno dobro počutje otrok in mladostnikov. 

Po smernicah SZO morajo biti mladostniki zmerno do intenzivno telesno dejavni vsaj 60 

minut na dan vse dni v tednu (WHO, 2010). Po podatkih naše raziskave je najvišji deleţ 

mladostnikov 60 min aktivnih tri dni na teden (Preglednica 53). Glede na spol se kaţejo 

razlike. Fantje za rekreacijo namenijo več dni v tednu kot dekleta (Preglednica 54). Glede na 

letnik izobraţevanja in ITM ni opazne statistično pomembne razlike.  

Med tednom v skladu s priporočili, torej do dve uri na dan, pred televizijskimi ekrani sedi 

pribliţno dve tretjini (67,6 %) mladostnikov, 10,5 % mladostnikov pred televizijski ekrani 

presedi več kot dve uri na dan (Preglednica 55). Mladostniki več kot pred televizijo svojega 

prostega časa preţivijo za računalnikom. Deleţ mladostnikov, ki za računalnikom presedijo 

dve uri in več na dan, je 69,1 %. Fantje v povprečju za računalnikom preţivijo 2 uri in 35 min, 

dekleta pa 2 uri, tako fantje kot dekleta prekoračijo dnevna priporočila o sedenju pred ekrani 

(Preglednica 56). Fantje pred televizijo in računalnikom v povprečju presedijo 3 ure in 49 

min, dekleta pa 3 ure in 26 min na dan (Preglednica 56). Statistično pomembna razlika se 

glede na spol kaţe pri rednih športnih treningih. Fantje v primerjavi z dekleti več svojega 

prostega časa posvetijo rednim športnim treningom. Statistično pomembna razlika se glede na 

spol kaţe še pri aktivnosti; sprehod in hoja. Dekleta v primerjavi s fanti več svojega prostega 

časa posvetijo sprehodu in hoji (Preglednica 56). 

Glede na priporočila naj sladkor in ţivila z visoko vsebnostjo sladkorja ne bi prispevala več 

kakor 10 % dnevnega energijskega vnosa. Na osnovi rezultatov raziskave ocenjujemo, da 

mladi prepogosto posegajo po sladkih ţivilih in pijačah z dodanim sladkorjem. V uţivanju 

sladkorja ne prepoznajo zelo pomembnega dejavnika tveganja za zdravje. Za uresničevanje 

prehranskih priporočil med mladostniki in otroki bi morali mlade spodbujati k uţivanju ţivil z 

manj sladkorja. Potrebno bi bilo povečati dostopnost zdravih ţivil ter promovirati zdrave 

izbire v druţinskem in šolskem okolju, hkrati pa zmanjšati dostopnosti ţivil z visoko 

vsebnostjo sladkorja. Potrebno je omejiti trţenje nezdrave hrane otrokom in mladostnikom, 

povečati cenovno dostopnost bolj zdravih ţivil ter mladostnikom zagotoviti prehransko 

znanje. Zagotavljanje prehranskega znanja je v veliki meri odvisno od našega šolskega 

sistema, učnih načrtov ter učiteljev, ki so dovolj strokovno usposobljeni. Zagotoviti bi bilo 

potrebno večje vključevanje izbranih vsebin o prehrani v učne načrte in s prilagojenimi 

programi promocije zdravja, ki bi poleg mladostnikov vključevali tudi starše in celotno šolsko 

okolje. 
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PREDLOG UČNE ENOTE 

Pripravili smo predlog učne enote o Sladkih ţivilih in pijačah z dodanim sladkorjem, ki bi jo 

izvedli v 6. razredu osnovne šole, pri predmetu gospodinjstva, v učni temi Hrana in prehrana. 

 

UČITELJEVA PRIPRAVA, 2 učni uri 

Učna enota: Sladka ţivila in pijače z dodanim sladkorjem       Razred: 6. razred 

Učna tema: Hrana in prehrana          Datum: 25.3.2014 

 

Operativni učni cilji: 

Učenci: 

 razvrščajo ţivila v skupine glede na hranilne snovi, ki jih vsebujejo, 

 interpretirajo  spremembe v kakovostih ţivil do katerih pride v  času mehanske 

in toplotne obdelave, 

 analizirajo lastnosti ţivil, 

 se seznanijo z ţivili, ki vsebujejo veliko sladkorja, 

 učenci spoznajo bolezni, ki so povezane z neustrezno prehrano. 

 

Didaktična (-e) oblika (-e): 

 frontalna, 

 individualna, 

 skupinska, 

 v dvojicah. 

 

Metoda (e): 

Metoda razlage in razgovora ter metoda praktičnega dela in veščin. 

 

Učna sredstva: 

a) Učila: učbenik, PP predstavitev, delovni list. 

b) Učni pripomočki: tabla, računalnik, računalniški projektor, slikovno gradivo, 

embalaţa ţivil. 
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IZVEDBENI NAČRT: 

 

Faze 

 

Učna  strategija 

 

Učitelj Učenec/-i Metode/ 

oblike dela 

Čas Učila in 

učni 

pripomočki 

Uvajanje 

 

 

 

 

Na kratko 

predstavi plan 

dela za naslednji 

dve uri in 

predstavi temo, 

ki jo bomo 

obravnavali. 

Poslušajo in 

vprašajo, kar jih 

zanima v zvezi z 

potekom dela. 

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. 

 

30 

min 

Učbenik, 

ppt 

predstavitev 

tabla, 

slikovno 

gradivo. 

Urjenje Učence razdelim 

v dvojice, dam 

natančna 

navodila, 

omejim čas, jim 

pomagam... 

 

Učenci v dvojicah 

analizirajo embalaže 

sladkih živil. Določijo 

energijsko vrednost 

živila, ter vsebnost 

sladkorja.  

Delo v 

dvojicah. 

Praktično 

delo. 

 

25 

min 

Prazne 

embalaže 

sladkih živil 

(sladkarij 

im sladkih 

pijač). 

 

Ponavljanje 

Razdelim 

delovne 

liste, dam 

natančna 

navodila in 

omejim čas 

reševanja. 

 

Rešujejo delovne 

liste. Po določenem 

vrstnem redu berejo 

odgovore. 

. 

Individualno. 

Razgovor. 

 

20 

min 

 

Delovni list. 

 

Zaključek 

Naredim 

povzetek 

obravnavane 

snovi. 

Sodelujejo v 

razgovoru.  

Frontalna, 

skupinska. 

Razgovor. 

5 

min 

/ 
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