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I 

 

POVZETEK 

Dolgotrajen povišan vnos soli v mladosti lahko vpliva na nastanek nekaterih kardiovaskularnih 

bolezni v odrasli dobi. Razsežnost tovrstnih obolenj z leti narašča. Da bi se pojavnost teh 

bolezni znižala, zdravstvene organizacije pozivajo prebivalce k uživanju manj slane hrane. 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako pogosto osnovnošolci uživajo slana živila, ali 

poznajo živila, ki vsebujejo velike količine soli, kako pogosto solijo hrano in ali poznajo 

tveganje za zdravje, ki ga predstavlja dolgotrajno uživanje velikih količin soli. 

Rezultati raziskave so bili pridobljeni s pomočjo vprašalnika, ki ga je izpolnilo 222 

osnovnošolcev 5., 7. in 9. razreda iz Novega mesta in Ljubljane.  

Večina osnovnošolcev ocenjuje, da dnevno zaužijejo malo soli in da nikoli ne solijo hrane pred 

okušanjem. Osnovnošolci najpogosteje dosoljujejo juhe, krompir, solate in meso. Osnovnošolci 

slabo poznajo vsebnost soli v živilih. Na embalaži živil preverjajo količino soli manj pogosto 

kot ostale sestavine hrane. Večji delež osnovnošolcev pozna tveganje za zdravje v primeru 

dolgotrajnega uživanja prekomernih količin maščobe in sladkorja kot soli. 

Rezultati raziskave kažejo na to, da bi bilo potrebno med osnovnošolci izboljšati poznavanje 

sestave živil glede na vsebnost soli in jih spodbujati k uživanju hrane z manjšo vsebnostjo soli. 

Učence je potrebno na ustrezen način informirati o zdravstvenih težavah, ki so posledica 

dolgotrajnega uživanja prekomernih količin soli. 

 

Ključne besede: osnovnošolci, sol, natrijev klorid, slana hrana, uživanje soli 
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II 

 

ABSTRACT 

Long-term consumption of high amounts of salt at a young age can affect o reven cause the risk 

of certain cardiovascular diseases in adulthood. The severity of these diseases increases with 

age. In order to decrease the incidence of these diseases, health organizations urge us to eat less 

salty food. 

The aim of this diploma thesis was to determine how often primary school students eat salty 

foods, whether they know food products that contain large amounts of salt, how often they salt 

their food and if they know health risks caused by long-term use of large amounts of salt. 

Data were collected using a questionnaire that was completed by 222 primary school students 

attending 5th, 7th and 9th grade in cities of Novo Mesto and Ljubljana. 

Most primary school students estimate that their daily salt consumption represents small 

amounts and they never add salt to food before tasting. Research results show that they 

frequently add salt to soups, potatoes, salads and meat. Primary school students mostly have 

little knowledge about salt contents in foods. They read salt content labels on food packaging 

less often then contents labels about other ingredients. A higher percentage of primary school 

students are aware of health risks related to long-term consumption of excessive amounts of fat 

and sugar, than health risks related to salt. 

Survey results show that it would be necessary to improve knowledge of primary school 

students about the importance of the use of foods labels, especially about the salt content and 

encourage them to eat foods with less salt. And finally, they need to be properly informed about 

the health problems caused by long-term consumption of excessive amounts of salt. 

 

Key words: primary school student, salt, sodium chloride, salty food, salt consumption 
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1 UVOD 

Pred nekaj milijoni leti so naši predniki v svojo prehrano vključevali minimalno količino natrija 

dnevno (Lilić in Matekalo-Sverak, 2011). Človeško telo je skozi evolucijo razvilo fiziološke 

mehanizme za zadrževanje natrija v organizmu in hkrati vzdrževanja krvnega tlaka na ustrezni 

ravni (Fukumoto in sod., 1988). 

Trenutne družbene spremembe in pojav globalizacije imajo pomemben vpliv na širitev 

nezdravega življenjskega sloga. Hitrejši tempo življenja nam narekuje hiter življenjski slog. 

Ljudje posegamo po predpripravljeni hrani in pripravljenih obrokih v menzah, ki velikokrat 

vsebujejo visoke količine maščob, sladkorja in soli. Znano je, da neustrezna prehrana, nezdrave 

prehranjevalne navade in življenjski slog pripomorejo k nastanku kroničnih nenalezljivih 

obolenj (Hlastan Ribič in sod., 2010). 

Ključni problem predstavlja povečana poraba predelanih živil, saj pospešuje živilsko 

proizvodnjo in medijsko oglaševanje omenjenih živil. V proizvodnji živil predstavlja sol (NaCl) 

pomembno komponento mnogih tehnoloških postopkov. 

Dolgotrajno uživanje velikih količin soli in s tem natrija ima dokazano negativen vpliv na pojav 

kardiovaskularnih bolezni, predvsem povišanega krvnega tlaka in nekaterih drugih kroničnih 

bolezni, zato je pomembno že v otroštvu otrokom priučiti zdrave prehranske navade, ki ne bodo 

ogrožale njihovega zdravja (WHO, 2007; WHO, 2012; Kotchen, Cowley in Frohlich, 2013). 

V diplomskem delu je obravnavana problematika poznavanja in uživanja živil z visoko 

vsebnostjo soli med osnovnošolci, ocena osnovnošolcev o slanosti hrane doma in v šoli, njihov 

odnos do soljenja hrane ter branja informacij na embalaži živil.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Zgodovina uporabe soli 

V prazgodovini je človek s hrano zaužil manj kot 0,5 g soli dnevno. Namerno dodajanje soli 

hrani se je pričelo pred približno 5000 – 10.000 leti, na začetku razvoja kmetijstva (Lilić in 

Matekalo-Sverak, 2011). 

Že stoletja ima sol pomembno mesto v religiji, kulturi in prehrani narodov. Z uporabo soli je 

bilo mogoče shranjevati hrano dalj časa in jo transportirati na daljše razdalje, saj je le ta živilom 

podaljšala obstojnost in preprečila njihov kvar. Tako so bila živila na voljo v vseh letnih časih. 

Sol so sprva pridobivali iz morske vode, kasneje so sol tudi kopali v solnih rudnikih. Najstarejši 

rudniki na svetu so se nahajali v gorah. Izkopano sol so pakirali v usnjene torbe in jih prevažali 

na hrbtih živali (Lilić in Matekalo-Sverak, 2011). 

Sol je imela v zgodovini precejšnjo gospodarsko vrednost. Uveljavila se je kot ena izmed prvih 

menjalnih oblik za jantar, zlato in baker. Prav tako so z njo plačevali davke, v času rimskega 

imperija so del plače vojakom izplačali kar v soli. Od tod lahko pojasnimo angleški izraz 

»salary« (plača), ki izhaja iz latinske besede »salarium« (sol). Pomembna je bila za Egipčane, 

Kitajce, Grke in druga starodavna ljudstva. Z razvojem Rima so bile za lažji prevoz soli iz 

Jadranskega morja zgrajene številne »ceste soli«. Sol je imela pomembno vlogo pri določanju 

moči in lokacije velikih mest. Najstarejši podatek o uporabi soli izvira iz leta 3000 p.n.št.. 

Egiptovski graditelj in zdravnik, Imhotep, je menil, da lahko sol osuši okužene rane na koži in 

upočasni vnetje v telesu. Uporabo soli v medicinske namene je zagovarjal tudi Hipokrat. V 

zgodnjem 16. stoletju je Paracelsus za uspešno zdravljenje kožnih bolezni uporabljal solne 

kopeli (Lilić in Matekalo-Sverak, 2011). 

Z izumom zamrzovalne skrinje in hladilnika v 20. stoletju se je uporaba soli kot konzervansa 

zmanjšala. V današnjem času pa se je uporaba NaCl, kar je kemijsko ime za spojino soli, v 

živilski industriji ponovno povečala v druge tehnološke namene predelave hrane. Novejše 

raziskave kažejo, da je povprečni vnos soli v večini razvitih držav sveta od 9 do 12 g dnevno 

(He in MacGregor, 2008).  
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2.2 Funkcionalne lastnosti soli 

Kuhinjska sol (NaCl) ni v uporabi samo kot hranilo, temveč ima več tehnoloških funkcij, saj 

vpliva na okus in teksturo živila, obenem pa jo uporabljamo tudi za konzerviranje živil (Hutton, 

2002). Slovenska zakonodaja (Pravilnik o aditivih za živila, 2010) NaCl ne uvršča v skupino 

aditivov, kljub temu da se uporablja kot dodatek v živilski proizvodnji, predvsem v proizvodnji 

mesnih izdelkov.  

Danes so v uporabi nove metode in tehnike konzerviranja, zaradi česar se NaCl kot konzervans 

uporablja v manjšem obsegu, pogosteje je uporabljen pri drugih tehnoloških postopkih. 

2.2.1 Uporaba NaCl v živilski industriji 

NaCl se v živilski industriji kot dodatek različnim skupinam živil uporablja za različne namene 

(Hutton, 2002). Pri proizvodnji mesnih izdelkov se najpogosteje dodaja kuhanemu 

razsoljenemu mesu, prekajenemu mesu, šunki, vratovini, klobasam, hrenovkam, jetrnim 

paštetam, sušenim salamam, suhemu mesu, pršutu in panceti. V mesnih izdelkih je NaCl pogost 

dodatek, saj deluje kot konzervans, ki omogoča značilne teksturne lastnosti mesnih izdelkov in 

poveča zmožnost zadrževanja vode (Man, 2007; Žlender, Demšar, Polak, 2009), kar je 

pomembno pri ugotavljanju parametra konsistence – vezanje vode in beljakovin (Betts, Everis 

in Betts, 2007; Ruusunen in Puolanne, 2004; Desmond, 2006). Med procesom proizvodnje se 

NaCl dodaja tudi sirom, kislemu zelju in kisli repi, zelenjavi v slanici (olive, koruza, fižol, 

kumare), slanemu pecivu, slanim prigrizkom (čips, slane palčke), arašidom, kruhu in pecivu, 

žitom za zajtrk, omakam, polivkam, marinadam, predpripravljenim jedem, konzervam, 

paštetam, sladkarijam in desertom (Man, 2007;Ruusunen in Puolanne, 2004; Bussell in Hunt, 

2007). 

Pri mnogih skupinah živil (kruh, žita za zajtrk, margarine in namazi, začinjeni prigrizki, mesni 

izdelki in siri) dodajo NaCl kot ojačevalec okusa (Man, 2007). Pri proizvodnji kruha dodan 

NaCl pripomore k zmanjšani kvarljivosti izdelka in kontrolira rast kvasovk ter stopnjo 

fermentacije, obenem omogoča tudi ustrezno teksturo kruha in žit za zajtrk. NaCl, dodan k 

margarini in namazom, pripomore k zmanjšani kvarljivosti izdelka in izboljša termične lastnosti 

pri toplotni obdelavi izdelka. K omakam in marinadam dodan NaCl deluje kot konzervans, 

ohranja ustrezno teksturo med skladiščenjem izdelka in zavira pojav motnosti marinad. V 

začinjene prigrizke se dodaja z namenom pridobitve ustrezne teksture v nekaterih ekspandiranih 

prehranskih izdelkih, ojačitve okusa in za stabilizacijo dodanih začimb in arom. NaCl, dodan 
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med proizvodnjo sira, zmanjša presnovne aktivnosti bakterijskih kultur in vpliva na encimske 

lastnosti, posledično na zorenje sirov (Hutton, 2002). 

2.3 Uživanje soli v današnjem času 

2.3.1 Okušanje slanih živil 

NaCl daje prehranskim izdelkom slan okus. Zmožnost zaznavanja slanega okusa omogočajo 

natrijevi ioni (Na+) v hrani in pijači. Na+ stimulirajo brbončice za okušanje, slanost pa oblikujejo 

kloridni ioni (Cl-). Koncentracija Na+ v slini je pomemben dejavnik, saj s prisotnostjo le teh 

izzovemo slan občutek (Ruusunen in Puolanne, 2004). Kompleksnost živila in vsebnost NaCl 

v živilu vplivata na zaznavanje slanosti (Walsh, 2007). Nizka vsebnost NaCl se okuša kot rahlo 

sladek okus, visoka vsebnost NaCl pa izzove kisel okus v ustih (McCaughey, 2007). Velikost 

in oblika kristalov soli prav tako vplivata na zaznavo slanega okusa. V različnih oblikah 

kristalov postane sol različno biološko razpoložljiva. Drobni kristali soli dajejo bolj slan okus 

(Desmond, 2006). 

Uživanje večjih količin slane hrane lahko povzroči žejo (WHO, 2003) ki jo predvsem mlajši 

otroci radi potešijo s pijačami z dodanim sladkorjem (Kolman, 2012). WHO (2003) opozarja, 

da dodan sladkor v živilu pomembno vpliva na povečan energijski vnos, kar povečuje možnost 

za razvoj prekomerne telesne mase oz. debelosti.  

Starejša, vendar pomembna raziskava, v kateri so udeleženci v obdobju petih mesecev uživali 

manj slana živila, je pokazala, da se želja po slani hrani že po dveh mesecih uživanja manj slane 

hrane zmanjša. Zanimivo je, da so bila ob koncu raziskave za udeležence slana živila celo 

neprijetna (Bertinoin sod., 1982). Nekatere druge raziskave kažejo, da zmanjšanje uživanja soli 

privede do bolj intenzivne občutljivosti receptorjev za slan okus. Hrana z visoko vsebnostjo soli 

postane tako za potrošnika neprijetnega okusa. Prehranjevanje z manj slano hrano v časovnem 

obdobju od nekaj tednov do nekaj mesecev pospeši posameznikovo prilagajanje na blag okus 

hrane (Antonios in MacGregor, 1997). 
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2.3.2 Vir soli v prehrani  

Uživanje natrija po svetu presega posameznikove fiziološke potrebe po njem. Vnos natrija pri 

otrocih, starejših od 5 let, je višji od priporočenih vrednosti in se povečuje s starostjo (Brown 

in sod., 2009). 

V evropskih in severnoameriških državah je vnos natrija povezan z uživanjem predelanih živil 

z visoko vsebnostjo soli. Predelana živila predstavljajo vir natrija kar v 75 % primerov.  

Glavni vir natrija v prehrani odraslih Američanov in Britancev predstavljajo žita in peciva.  

Na Japonskem in Kitajskem je najpogostejši vir natrija soljenje hrane doma, med pripravo hrane 

in pri mizi. Poleg tega je zanje značilna uporaba sojine omake, ki vsebuje visoko količino soli 

(Brown in sod., 2009). 

V razvitih državah približno 80 % soli dodamo hrani v različnih fazah proizvodnje (Lilić in 

Matekalo-Sverak, 2011). 

2.3.3 Viri soli v prehrani Slovencev 

Ključni dejavnik za dobro zdravje človeka predstavlja uravnotežena in redna prehrana. 

Dokazano je, da dejavniki nezdravega življenjskega sloga sodijo med ključne vzroke za 

nastanek večine kroničnih nenalezljivih bolezni - sladkorne bolezni, nekaterih vrst raka, 

debelosti, osteoporoze in drugih bolezni mišic oz. kosti (Maučec Zakotnik, Hlastan Ribič, 

Poličnik, Pavčič, Štern in Pokorn, 2005). 

Za ohranitev dobrega zdravja je pomembna tudi previdnost pri samostojni izbiri živil. Nekatera 

živila že sama po sebi vsebujejo sol. Pozorni smo pri izbiri živil, kjer je dodana v postopku 

predelave. V tem primeru izberemo prehranski izdelek z nižjo vsebnostjo natrija oz. soli ali celo 

brez nje. Da bi lahko omejili prekomerno uživanje soli je pomembno poznavanje živil, ki so 

glavni vir soli v prehrani Slovencev. 

Skupine teh živil predstavljajo: 

1) Kruh in pekovski izdelki, vsebujejo od 1,4 – 1,5 g soli/100 g izdelka (Prelec Lainščak, 

2010). Leskovec (2012) je ugotavljala povprečno vsebnost soli v dvanajstih vrstah kruha. 

Kemijska analiza je pokazala od 0,82 g soli/ 100 g do 1,45 g soli/100 g. Najmanj soli, 0,69 g/ 

100g, je vseboval rženi kruh. Najvišjo vsebnost soli, 1,71 g/100g, pa je izmerila v večzrnatem 

prepečencu. Zanimiv rezultat je pokazal vzorec mešanega kruha z označbo »manj soli«, kjer bi 

pričakovali najmanjšo izmerjeno količino soli. Analiza je pokazala, da vsebuje 0,82 g soli/ 100 

g. Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja (IVZ) 
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in Ministrstvom za zdravje (MIZ) v letu 2005 in 2007 izvedla analize vsebnosti soli v 

raznovrstnih kruhih. Končni rezultat je pokazal, da je količina uporabljene soli kot surovine pri 

pripravi kruha v omenjenih letih bistveno previsoka. V letu 2005 so analizirali 52 vzorcev kruha 

iz 17 pekarn, v letu 2007 pa 61 vzorcev kruha iz 35 pekarn. Od 61 vzorcev kruha iz leta 2007 

jih je le sedem, ki so vsebovali manj kot 1,25 g soli/100 g živila. Večina vzorcev kruha ni bila 

v skladu s priporočili. Raziskave so pokazale, da se je vsebnost soli v kruhu med leti 2005 in 

2007 povišala iz 1,50 g soli/100 g izdelka na 1,54 g soli/100 g izdelka. 

2) Mesni izdelki vsebujejo od 1,7 – 4,7 g soli/100 g izdelka (Prelec Lainščak, 2010). 

3) Siri naj bi vsebovali med 1,02 in 2,5 g soli/100 g izdelka. Količina soli v sirih je odvisna tudi 

od količine absorbirane soli v času soljenja sira (Sulic, 2009).  

4) Predelana oziroma predpakirana živila, kot je konzervirana zelenjava, vsebujejo tudi do 

stokrat povišano količino natrija glede na vsebnost le tega pred predelavo. Dodaten vir soli v 

prehrani predstavljajo predpripravljene jedi ter hitra prehrana, kakor tudi neustrezna priprava 

hrane in njeno dodatno soljenje (Prelec Lainščak, 2010).  

Raziskava Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije je 

pokazala, da se visok odstotek slovenskega prebivalstva vsaj enkrat dnevno prehranjuje zunaj 

doma (Zaletel Kragelj, Fras, Maučec Zakotnik, 2004). Ponudba hrane zunaj doma je pogosto v 

predpripravljeni ali gotovi obliki, ki vsebuje velike količine soli. Analize obrokov javne 

prehrane in nekaterih gotovih jedi v trgovinah so pokazale visoko vsebnost soli. 100 g kupljene 

gotove jedi je vsebovalo povprečno 1,3 g soli; v 100 g obroka, namenjenega delavcem v 

delovnih organizacijah, pa je bilo povprečno 5,7 g soli (Hlastan Ribič, Poličnik, Vertnik, 

Fajdiga Turk, Mavčec Zakotnik in Kerstin Petrič, 2010). 

2.4 Vloga natrija v prehrani 

2.4.1 Natrij 

Makroelement natrij je poleg drugih makro in mikroelementov potreben za optimalno delovanje 

organizma (Koch, 1997).  

Na+ imajo v človeškem telesu in prebavnih sokovih pomembno vlogo pri vzdrževanju kislinsko 

– baznega ravnotežja (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004; WHO, 2012). Natrijeve soli 

pri prehajanju v telesne sokove ustvarjajo alkalne pogoje. Takšni pogoji so optimalni za 

delovanje nekaterih encimov. Natrij je glavni kation (WHO, 2012) v zunajcelični tekočini v 
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telesu, kjer je zastopan z 95 % celotnega natrija v organizmu. Je bistveno hranilo, potrebno za 

vzdrževanje volumna plazme, služi za prenos živčnih impulzov in normalno delovanje celic, 

mišic in živčevja (WHO, 2012). Manjša količina Na+ se nahaja kot zaloga v kosteh za 

ohranjanje optimalnega pH krvi (WHO, 2003). 

Pri zdravih ljudeh se Na+ v telesu absorbira med prebavo in izloča preko ledvic z urinom, kar 

predstavlja primarni mehanizem za ohranjanje natrijevega ravnovesja (He in sod., 2008). 

Povišan vnos natrija dodatno obremeni mehanizem ohranjanja ravnovesja, kar predstavlja izziv 

organizmu, da preko ledvic izloči veliko količino natrija. Pogosto organizem tega ni sposoben, 

kar povzroča številne zdravstvene težave. V okolju z višjo temperaturo se skozi znoj izgubi le 

majhna količina Na+ (Fukumoto in sod., 1988; Sawka in Montain, 2000), prav tako se manjše 

količine izločijo v fecesu, skozi slino, lase, solze in pri ženskah ob menstruaciji (Elliot in 

Brown, 2007). 

Vir natrija v prehrani predstavlja kuhinjska sol, ionska spojina natrijevega klorida (NaCl). Višja 

vsebnost natrija je značilna za industrijsko predelana živila. Natrij je mogoče najti tudi v drugih 

prehranskih oblikah (Fukumoto in sod., 1988; Sawka in sod., 2000), v razmeroma majhnih 

količinah pa je prisoten v nekaterih živilih živalskega in rastlinskega izvora. 

Pri uživanju kuhinjske soli je potrebno upoštevati tudi ocenjene vrednosti vnosa natrija in 

klorida za posamezne skupine ljudi (WHO, 2012). 

Prenizek vnos soli lahko povzroči težave v delovanju organizma, kot so mišični krči, slabost in 

bruhanje (Lilić, Matekalo-Sverak, 2011), obenem pa ima negativen vpliv na posameznikovo 

zdravje tudi prekomeren vnos soli, eden izmed razsežnih svetovnih problemov prebivalstva 

(WHO, 2012) (več o tem v točki 2.5.). 

2.4.1.1 Vnos natrija v prehrani prebivalcev Slovenije 

Prehransko uživanje natrija poteka pretežno v obliki kuhinjske soli (NaCl) (Referenčne 

vrednosti za vnos hranil, 2004). 

Za določanje količine zaužite soli so v uporabi različne neposredne in posredne metode 

merjenja. Najbolj natančna metoda je neposredno merjenje koncentracije natrija v 24-urnem 

urinu (SACN, 2003), saj se največji del natrija iz organizma izloča ravno preko ledvic. Tudi v 

Sloveniji je bilo do sedaj opravljenih nekaj raziskav o vnosu soli za različne starostne skupine. 
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Izsledki študije o prehranjevalnih navadah predšolskih otrok v ljubljanskih in okoliških vrtcih, 

v katero je bilo vključenih 129 otrok, so podali podatek, da naj bi dnevno zaužili 4,95 g soli/ 

osebo (Poličnik, Hlastan Ribič, Pokorn, 2009). Podatek predstavlja izredno visok vnos soli, s 

tem natrija, in presega priporočila FSA (2003), ki določajo zgornjo mejo 3 g soli dnevno za 

tovrstno starostno skupino (več v točki 2.4.2.1.). 

V raziskavi o pogostosti uživanja živil je bilo ugotovljeno, da slovenski mladostnik v povprečni 

starosti 15,6 let zaužije 10,4 g soli dnevno (Štimec in sod., 2009). Uživanje kuhinjske soli je 

povezano z uživanjem joda. Pomanjkanje joda poveča možnost pojava golšavosti. Pred letom 

1950 smo imeli v Sloveniji 58 % šoloobveznih otrok z golšo. Uvedeno je bilo splošno jodiranje 

soli, ki predstavlja priporočeno strategijo za preprečevanje pomanjkanje joda v populaciji 

(WHO, 2007). Jodiranje soli od leta 1953 (10 mg/KI/kg soli) uporabljamo tudi v Sloveniji. Od 

uvedbe obveznega jodiranja se je golšavost nižala - do leta 1991 smo imeli le še 12 % 

šoloobveznih otrok z golšo (Porenta, Hojker, Avčin in Budihna, 1993). Od začetka veljavnosti 

pravilnika o kakovosti soli (2003) imamo v Sloveniji vso jedilno sol in soli, ki se lahko 

uporabljajo v prehranski industriji, jodirano (25 mg/KI/kg soli). Štimec (2011) ugotavlja, da so 

slovenski mladostniki na račun previsokega vnosa soli zadostno preskrbljeni z jodom. 

V študiji o vnosu soli v slovenski populaciji, ki je vključevala 143 moških in žensk v starosti 

od 25 do 65 let iz različnih regij v Sloveniji, so z metodo merjenja izločenega natrija v 24-urnem 

urinu ugotovili, da odrasli zaužijejo povprečno 11,3 g soli dnevno/ osebo. Povprečni vnos soli 

je bil višji pri moških kot pri ženskah (Hlastan Ribič, Maučec Zakotnik, Vertnik, Vegnuti, 

Cappuccio, 2010). 

Gostinčar (1993) je ugotavljala vsebnost NaCl v prehrani starostnika. Na podlagi analize 80 

celodnevnih obrokov hrane (zajtrk, malica, kosilo, malica, večerja) v štirih letnih časih je 

ugotovila, da je vsebnost NaCl v obrokih previsoka in nekoliko presega priporočila vnosa. 

Analizirani obroki hrane so prihajali iz primorske in ljubljanske regije. Jesenski vzorci obrokov 

hrane so v povprečju vsebovali kar 42 % več NaCl od priporočene vrednosti, spomladanski 

obroki 34 %, zimski 31 %; poletni vzorci obrokov pa niso presegali priporočene vrednosti. S 

starostjo se pojavi progresivno zmanjšanje zmožnosti okušanja in vonjanja (Smolin in 

Grosvenor, 2008), zato hrano namenjeno starostnikom nekoliko bolj začinimo z začimbami, 

dišavnicami, nikakor pa ne s soljo (Pokorn 1990).  
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2.4.1.2 Priporočila za vnos soli in natrija 

Potrebe organizma po hranilnih snoveh in energiji so različne, odvisne od mnogih endogenih 

in/ ali eksogenih dejavnikov. Pri nekaterih hranilnih snoveh človeških potreb še ni mogoče 

natančno določiti. V takšnem primeru so določili ocenjene vrednosti za vnos hranilne snovi.  

Tako so za natrij kot tudi za klorid in kalij navedene ocenjene vrednosti za minimalen vnos.  

Zaradi zdravstvenih razlogov se lahko pojavi potreba po manjši regulaciji vnosa kuhinjske soli. 

V tem primeru govorimo o orientacijski vrednosti hranilne snovi in za kuhinjsko sol velja 

omejitev vnosa navzgor (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). 

Podatki ocenjenih vrednosti za minimalne fiziološke potrebe po natriju so predstavljene v 

Preglednici 1. 

Preglednica 1: Ocenjene vrednosti za minimalne dnevne vnose natrija 
Starost Priporočena količina natrija (mg/dan) 

1 – manj kot 4 leta 300 

4 – manj kot 7 let 410 

7 – manj kot 10 let 460 

10 let – manj kot 13 let 510 

13 let – manj kot 15 let 550 

mladostniki in odrasli 550 

(Vir: Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). 

Glede na poznavanje negativnih učinkov prekomernega vnosa soli na zdravje, predvsem na 

zdravje srca in ožilja, je v preteklosti prihajalo do mnogih sprememb na področju priprave 

priporočil za vnos soli v prehrani. Prav tako se spremembe na tem področju dogajajo v sedanjem 

času. 

Na Konferenci o hrani, prehrani in zdravju leta 1969 so bila oblikovana prva prehranska 

priporočila, ki so poudarila vlogo natrija pri nastanku hipertenzije. Postala so izhodišče za 

posege na področju javnega zdravja, ki so usmerjeni v znižanje velike količine soli v prehrani 

Američanov (IOM, 2010).  

V poročilu britanskega Odbora o Zdravstvenih Vidikih Prehrane in Prehranske Politike (v 

nadaljevanju COMA) s področja prehranskih vidikov kardiovaskularne bolezni iz leta 1994 so 

oblikovali priporočilo za postopno zmanjšanje dnevnega vnosa soli iz 9 g na 6 g dnevno (De la 

Hunty, 1994); osebam s povišanim krvnim tlakom so priporočali celo zmanjšanje vnosa soli na 

3 g soli dnevno. 
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Nova priporočila Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) iz leta 2003 so prinesla nove 

spremembe za zdravje Američanov in Britancev. Svetovalni odbor za prehrano je v letu 2003 

v poročilu "Zdravje" predstavil rezultate nove raziskave o vplivu soli na zdravje in prvič naredil 

natančna priporočila za prebivalstvo. Ciljno vrednost dnevnega vnosa soli do dopolnjenega 

prvega leta starosti je Food Standards Agency (FSA) (2003) omejila na 1 g soli dnevno, v 

obdobju 1-3 let 2 g in 3 g za otroke stare med 4 in 6 let, za 7-10 letne otroke 5 g, za otroke med 

11. in 14. letom 6 g na dan. Za otroke, mladostnike stare 15 let in več, se ciljna vrednost 

priporočenega dnevnega vnosa soli 6 g ni spremenila in ostaja enaka, kot je pred leti priporočala 

COMA (De la Hunty, 1994).  

SZO in Organizacija za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov so leta 2003 v poročilu 

»Dieta, prehrana in preprečevanje kroničnih bolezni« sklenili, da obstajajo dokazi, ki kažejo na 

povečano tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja zaradi posledic prekomernega vnosa soli. 

Priporočili so omejen vnos soli do 5 g dnevno (WHO, 2003).  

SZO je definirala ključne kratkoročne cilje, med katere sodi tudi seznanjanje prebivalstva s 

škodljivimi učinki prekomernega vnosa soli na zdravje, kot tudi daljnoročne cilje, zmanjšanje 

dnevnega vnosa soli v prehrani prebivalcev na 5 g. SZO je s tem korakom pozvala vse države, 

da razvijejo niz kazalnikov, ki bodo omogočili spremljanje in napredek pri izvajanju strategije 

za preprečevanje nenalezljivih bolezni (WHO, 2008; WHO, 2008).  

Priprave SZO za opredelitev globalnih ciljev in kazalnikov za spremljanje kroničnih bolezni so 

stekle v letu 2012. Cilj na področju zmanjšanja vnosa soli je bil znižati povprečni vnos soli v 

populaciji za 30 %, kar predstavlja 5 g soli dnevno (oziroma 2 g natrija). 

Na Finskem, v Veliki Britaniji, na Japonskem in nekaterih drugih državah že uspešno izvajajo 

različne ukrepe za zmanjšanje zaužite soli v prehrani prebivalcev. Vendar strokovnjaki 

ocenjujejo, da bo za dosego cilja, znižati povprečni vnos soli v populaciji za 30 %, potrebnih 7 

do 10 let izvajanja ukrepov. 

Izsledki nacionalne raziskave kažejo, da se le 22,9 % Slovencev prehranjuje zdravo oziroma 

pretežno zdravo (Maučec Zakotnik in sod., 2005). Ena od ključnih prehranskih težav 

prebivalcev Slovenije, poleg uživanja preobilnih obrokov, premalo gibanja in nerednega  

uživanja zelenjave in sadja, je tudi visok delež uživanja soli (Štern, 2007; Artnik in sod., 2012). 

Z namenom zmanjšanja uživanja soli v prehrani sledimo priporočilom britanske Agencije za 

varnost hrane (FSA, 2003) in SZO, ki za odraslo osebo priporočata zmanjšanje vnosa natrija na 
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<2 g/dan, kar predstavlja 5 g soli/dan. Ta vrednost vključuje vse možne vire soli v prehrani 

(WHO, 2012). Zvrhana čajna žlička predstavlja količino 5 g soli. 

Iz preglednice 1 (točka 2.4.2.1.) lahko ugotovimo, da za zadoščanje fizioloških potreb po 13. 

letu starosti ustreza 550 mg natrija oziroma 1,37 g soli dnevno. 

Priporočila FSA, namenjena otrokom, so predstavljena v Preglednici 2. 

Preglednica 2: Priporočila za vnos soli pri otrocih 
Starost (leta) Najvišji, za zdravje še varen vnos soli(g/ dan) 

4 – 6 3 

7 – 10 5 

11 – 14 6 

(Vir: Povzeto po FSA, 2003) 

2.4.2 Klor 

Je najpogostejši anion zunajcelične tekočine. Visok delež predstavlja klorid v hrbtenjačni 

tekočini in prebavnih sekretih – solna kislina v želodcu. Majhne koncentracije klorida se 

nahajajo znotrajcelično (Referenčne vrednosti, 2004). 

2.4.2.1 Priporočila za vnos klora 

Klor kemijsko označujemo z oznako Cl. Minimalen vnos Cl molarno ustreza potrebam po Na. 

Podatek za vnos Na množimo z 1,5 – tako izračunamo potrebno vrednost za vnos klorida 

(Referenčne vrednosti, 2004). V Preglednici 3 so ocenjene vrednosti za minimalni vnos, 

razdeljene glede na starost.  

Preglednica 3: Ocenjene vrednosti za minimalne dnevne vnose klorida 
Starost Priporočena količina klorida (mg/dan) 

1 – manj kot 4 leta 450 

4 – manj kot 7 let 620 

7 – manj kot 10 let 690 

10 let – manj kot 13 let 770 

13 let – manj kot 15 let 830 

mladostniki in odrasli 830 

(Vir: Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004) 
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2.5 Vpliv soli na zdravje 

Izsledki študij razvitih držav kažejo na prekomerno uživanje soli v različnih populacijah 

(Brown in sod., 2009).  

Spodaj zapisane ugotovitve kažejo na to, da prekomeren kakor tudi prenizek vnos natrija 

obremenilno vplivata na potek fizioloških procesov v organizmu in poslabšanje zdravja 

posameznika. 

2.5.1 Nezadostno uživanje soli in vpliv na organizem 

Nezadosten vnos soli s hrano oziroma prekomerna izguba natrija z bruhanjem ali močnim 

potenjem lahko privedejo do dehidriranosti. Tovrstna dehidracija ne povzroči občutka žeje. 

Pojavijo se splošna slabost, izguba apetita, bruhanje, krči v mišicah, volumen plazme se 

zmanjša, zniža se krvni tlak, kar ima lahko življenjsko usodne posledice (Pokorn, 1990). 

Prenizek vnos soli lahko povzroči nezadostno preskrbljenost z jodom, posebno pri 

mladostnikih, kar poveča možnost pojava golšavosti (Štimec, 2011). 

2.5.2 Prekomerno uživanje soli in vpliv na organizem 

Prekomerna koncentracija natrija v organizmu lahko vpliva na nastanek nekaterih bolezni srca 

in ožilja, povišan krvni tlak, zdravje kosti, delovanje ledvic, nastanek raka na želodcu, debelost 

in potek sladkorne bolezni.  

2.5.2.1 Vpliv natrija na bolezni srca in ožilja (BSO) in cerebrovaskularne bolezni (bolezni 

osrednjega živčnega sistema) 

Kronične nenalezljive bolezni, ki vključujejo tudi bolezni srca in ožilja (BSO), kot najpogostejši 

vzrok obolevanja in umiranja predstavljajo vodilni svetovno javno – zdravstveni problem. V 

publikaciji WHO (2014), ki zajema pregled trenutnega stanja neprenosljivih bolezni, najdemo 

podatek o najpogostejših vzrokih smrtnosti tudi za Slovenijo. V obdobju dvanajstih let so bile 

BSO vzrok za 38 % smrti med prebivalci Slovenije (Graf 1). 
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Graf 1: Povprečna smrtnost v Sloveniji od leta 2000 do 2012 
(Prirejeno po: WHO, 2014) 

 

Poročilo SZO o globalnem stanju nenalezljivih bolezni iz leta 2010 potrjuje, da predstavljajo 

BSO vzrok 63 % celotne umrljivosti v svetu. Povečanje števila teh bolezni nesorazmerno 

narašča, kar je opaziti predvsem v razvitih državah. Prezgodnja smrt v omenjenih državah 

predstavlja 13 % vseh smrti. V državah z nizkimi in srednjimi dohodki predstavlja smrtnost 

zaradi BSO 80 %. Tretjina umrlih ne dočaka starosti 60 let.  

Kronične nenalezljive bolezni v večini ogrožajo odraslo populacijo, kljub temu pa se dejavniki 

tveganja za nastanek bolezni vse bolj pogosto ugotavljajo že v otroštvu (He in sod., 2008). 

Meta-analiza populacijske študije o spremljanju krvnega tlaka od otroštva do odrasle dobe je 

podala trdne dokaze o povezavi med krvnim tlakom v otroštvu in vrednostmi krvnega tlaka v 

odrasli dobi (Chen in Wang, 2008), kar ponovno poudarja pomen preprečevanja in 

posredovanja ukrepov zmanjšanja uživanja soli že v zgodnji dobi otroštva. 

Analiza preventivnih dejavnikov tveganja in njihovega doprinosa k smrtnosti v Združenih 

Državah Amerike je pokazala, da sta v letu 2005 kajenje in povišan krvni tlak odgovorna za 

približno 1 od 5-6 smrtnih primerov odraslih Američanov (He, Campbell in MacGregor,2012). 

Danaei in sod. (2009) menijo, da naj ne bi bila za zdravje nič manj škodljiva prekomerna telesna 

teža, debelost in prehranski dejavniki (prekomeren vnos soli, nezadostno uživanje omega-3-

maščobnih kislin in visokega vnosa trans-maščobnih kislin). 

Za zadostitev fizioloških potreb po natriju je dovolj 550 mg natrija oziroma 1,4 g soli dnevno 

(Referenčne vrednosti, 2004). 
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2.5.2.2 Vpliv natrija na krvni tlak 

Pomembni povzročitelj tveganja za nastanek kardiovaskularnih bolezni je povišan krvni tlak – 

hipertenzija (WHO, 2010). Možnost nastanka arterijske hipertenzije in posledično pojav 

bolezni srca in ožilja povečajo dejavniki tveganja. Genske predispozicije, starost in spol 

predstavljajo dejavnike, na katere ne moremo vplivati; lahko pa vplivamo na izoblikovanje 

zdravega življenjskega sloga, ki izključuje prekomerno telesno maso, prekomerno uživanje soli, 

alkohola in vključuje redno uravnoteženo prehrano in telesno aktivnost. Visok vnos soli se 

ocenjuje za pomemben dejavnik, ki lahko prispeva k povišanju krvnega tlaka (Weinberger, 

1996). 

O povišanem krvnem tlaku govorimo, kadar je ta višji od 130/85 mm Hg; lahko gre le za višje 

vrednosti sistoličnega in/ ali diastoličnega krvnega tlaka. Normalen krvni tlak pri zdravi osebi 

znaša običajno 130/85 mm Hg do 139/89 mm Hg; blago povišan krvni tlak 140/90 mm Hg do 

159/99 mm Hg; zmerno povišan krvni tlak 160/100 mm Hg do 179/109 mm Hg; in huda 

arterijska hipertenzija z več kot 180/110 mm Hg. Možen je tudi padec krvnega tlaka – 

hipotenzija, kritično znižanje ogrozi prekrvavitev možganov in srca, predstavlja vrednost pod 

90/60 mm Hg (Štajner in Koželj, 2005). 

Kearney, Whelton., Reynolds, Muntner, Whelton in He (2005) ugotavljajo, da je na svetu 

približno milijon ljudi z visokim krvnim tlakom in predpostavljajo, da bo do leta 2025 število 

oseb z visokim krvnim tlakom naraslo še za pol milijona. Razlike v vrednosti krvnega tlaka se 

pojavljajo tudi glede na različna geografska območja (WHO, 2010; Wolf-Maier in sod., 2003). 

Na območju Evrope so najvišje vrednosti krvnega tlaka izmerjene v državah z visokimi dohodki 

(Danaei in sod., 2011). 

Analize raziskav »Z zdravjem povezan vedenjski slog« potrjujejo, da se je v Sloveniji delež 

prebivalcev s povišanim krvnim tlakom pomembno povečal (leto 2001: 18,4 %; leto 2004: 

22,0 %; leto 2008: 20,8 %). Pojavnost povišanega krvnega tlaka je najvišja pri starejši 

populaciji, pri nižje izobraženih ljudeh, nižjemu sloju ljudi ter v vaškem okolju in vzhodnih 

delih Slovenije (Artnik in sod., 2012). 

V evropskem prostoru izstopajo rezultati študije s Finske, ki opisuje pozitivno korelacijo med 

vnosom soli in nastankom bolezni srca in ožilja (Tuomilehto in sod., 2001). Strokovnjaki se 

strinjajo (WHO, 2010; He in sod., 2012; Kotchen in sod., 2013), da zmernejši vnos soli znižuje 

krvni tlak, kar posledično preprečuje nastanek drugih BSO. Hlastan – Ribič (2009) je mnenja, 
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da zmanjšanje uživanja soli na 6 g dnevno povzroči zmanjšanje sistoličnega tlaka za 5 mm Hg, 

kar zniža pojav možganske kapi za 24 % in BSO za 18 %. Meta-analiza poskusov postopnega 

zmanjšanja vnosa soli pri odrasli populaciji je pokazala, da sta se sistolični in diastolični krvni 

tlak v povprečju znatno znižala (He in MacGregor, 2002). Gilbert in Heiser (2005) sta prav tako 

ugotovila, da uživanje manjših količin soli privede do znižanja krvnega tlaka. 

Meta-analiza ocene vpliva znižanja količine zaužite soli na krvni tlak pri 966 otrocih v starosti 

od 8 do 16 let dokazuje, da že skromno zmanjšanje vnosa soli povzroči padec krvnega tlaka. 

Če z zmanjšanjem nadaljujemo, lahko zmanjšamo tudi kasnejše povišanje krvnega tlaka v 

starosti. S tem bi se znatno zmanjšalo število obolenj bolezni srca in ožilja (He in MacGregor, 

2006).  

Raziskave kažejo, da lahko na višino krvnega tlaka vpliva tudi razmerje med vnosom natrija in 

kalija. Zadostna vsebnost kalija pripomore k uravnavanju krvnega tlaka, medtem ko lahko nizka 

vsebnost kalija povzroči njegovo povišanje (Morris in sod., 2006; Mitsumasa in sod., 2008). 

Povečano zadrževanje natrija v telesu stimulira proizvodnjo endogenih glikozidov, ki povečajo 

žilni tonus in pospešijo delovanje srca s povišanjem krvnega tlaka, ter neposredno inhibira 

delovanje ledvic. Ledvična reabsorbcija natrija se zaradi povečanega pritiska zmanjša, zveča se 

izločanje renina, ki aktivira renin-angiotenzin-aldosteronski sistem (Takahashi, Yoshika, 

Komiyama in Nishimura, 2011). Sistem ima več funkcij, med drugim tudi pospeši sproščanje 

noradrenalina. Ta hormon vpliva na zoženje žil v ledvicah, pospeši srčni utrip in sproščanje 

aldosterona iz ledvične skorje. Aldosteron uravnava prostornino zunajcelične tekočine in 

elektrolitskega ravnovesja v telesu, tako da spodbuja zadrževanje vode in natrija v telesu (pojav 

edemov) ter izločanja kalija iz telesa z urinom. 

2.5.2.3 Vpliv natrija na zdravje kosti 

Visok krvni tlak je lahko povezan z motnjami presnove kalcija in predstavlja dejavnik tveganja 

za nastanek osteoporoze in ledvičnih kamnov (Cappuccio, Kalaitzidis, Duneclift, Eastwood, 

2000). Visok vnos soli sproži kompenzacijski mehanizem za reasorbcijo natrija ali povečanega 

izločanja natrija v urinu. Povečano izločanje natrija lahko povzroči večjo izgubo kalcija, tudi iz 

kosti (Massey in Whiting, 1996). 

Visok vnos soli povzroči povečano izločanje kalcija, kar vpliva na zmanjšanje kostne mase v 

obdobju adolescence (Massey in Whiting, 1996) in izgubo kostne mase pri ženskah v 

menopavzi (Woo, Kwok, Leung in Tang, 2009). 
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Sklepamo lahko, da bi zmanjšanje uživanja soli v vseh starostnih skupinah koristila kot 

preventivna prehranska intervencija. 

2.5.2.4 Vpliv natrija na bolezni ledvic 

Tveganje za razvoj bolezni ledvic predstavlja povečano izločanje albumina, kar se pojavi pri 

povišanem vnosu soli (Verhave in sod., 2004; He in MacGregor, 2009). Pri večini bolezni 

ledvic je znano zadrževanje vode in natrija (He in MacGregor, 2009), kar lahko povzroči 

povišanje krvnega tlaka in poslabšanje delovanja ledvic. 

2.5.2.5 Vpliv natrija na nastanek raka želodca 

Rak želodca je tretji najpogostejši vzrok smrti zaradi raka na svetu. V letu 2012 so ocenili 

milijon novih primerov raka na želodcu, večina v vzhodni Aziji, Kitajski. Relativno visoka 

pojavnost je prisotna v populaciji Latinske Amerike in vzhodne Evrope (IARC, 2014). 

Visoke koncentracije soli v želodcu delujejo dražilno na želodčno sluznico pri poskusnih živalih 

(Tatematsu, Takahashi, Fukushima, Hananouchi in Shirai, 1975), ter povečajo njeno 

občutljivost za druge karcinogene snovi iz hrane. Študije kažejo, da je vnos soli neposredno in 

sorazmerno povezan z nastankom raka na želodcu (Tsugane, Sasazuki, Kobayashi, Sasaki, 

2004; D'Elia, Rossi, Ippolito, Cappuccio, Strazzullo, 2012). Ameriški inštitut za raziskave raka 

(World Cancer Research Fund, 2007) je med verjetne dejavnike tveganja za razvoj raka na 

želodcu uvrstil tudi slana živila. 

2.5.2.6 Vpliv natrija na debelost 

Vzrokov za prekomerno prehranjenost in debelost je več. Zagotovo imata pomemben vpliv na 

prehranjenost sodoben življenjski slog in kultura prehranjevanja. Tudi uživanje večjih količin 

soli je posredno povezano s prekomerno prehranjenostjo posameznika (He in MacGregor, 

2008) zaradi uživanja precej kaloričnih sladkih pijač, kar lahko posredno privede do debelosti, 

predvsem pri otrocih in mladostnikih s prekomerno telesno maso (Malik, Pan, Willett, Hu, 

2013). Kolman (2012) ugotavlja, da otroci že pri treh, štirih letih posegajo po sladkih pijačah. 

Povečan vnos soli posledično povzroči povečanje mase belega adipoznega tkiva; tudi povečanja 

lipidnih zalog v različnih delih telesa, maščobnih celic v podkožju zaradi povečane lipogeneze, 

plazemske koncentracije leptina in povečane lipolize (Fonseca-Alaniz in sod., 2007). V 

presečni študiji, v katero je bilo vključenih 766 zdravih Američanov, starih od 14 do 18 let, so 

določevali razmerje med vnosom natrija, maščobo in vnetjem pri zdravih mladostnikih. Izsledki 
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študije so podali rezultate o zelo visokem povprečnem vnosu natrija (3280 mg/dan), ki pa je 

pozitivno povezana z nastankom maščobe in rezistenco na hormon leptin, kar privede do 

nenadzorovanega vnosa hrane (debelosti), neodvisno od energijskega vnosa in uživanja 

sladkanih brezalkoholnih pijač (Zhu in sod., 2014). 

2.5.2.7 Vpliv natrija na nastanek in potek sladkorne bolezni 

Sladkorna bolezen je v razvitem delu sveta pogosta in privede do težkih zdravstvenih zapletov. 

Previsok krvni sladkor sčasoma okvari ožilje in povzroča različna obolenja. Pojavljajo se trije 

tipi sladkorne bolezni – tip 1, tip 2 ter gestacijska sladkorna bolezen, ki po porodu običajno 

preneha. Za sladkorno boleznijo tipa 2 zboli 95 % bolnikov, sladkorno bolezen tipa 1 (imunsko 

povzročena) pa ima 4 % bolnikov. Po podatkih IVZ je v letu 2008 prevalenca med prebivalci 

Slovenije v starosti 25-64 let znašala 4,5 %, v skupini 55-64 let pa 11,2 %. Opažajo trend 

naraščanja sladkorne bolezni pri moških v starosti 55-64 let; predvsem obolevajo manj aktivni 

moški v mestnem okolju, v spodnjem in delavskem sloju prebivalstva. Sladkorna bolezen je 

pogostejša v vseh starostnih skupinah, predvsem med manj izobraženimi prebivalci (Artnik in 

sod., 2012). 

Vedovato in sod. (2004) menijo, da povečano uživanje soli izzove povišanje krvnega tlaka, kar 

pri bolnikih z diabetesom tipa 2 povzroči odpornosti tkiv na inzulin in vodi do poslabšanja 

diabetesa. 

2.6 Ukrepi za zmanjševanje uživanja soli med prebivalci Slovenije 

Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike za obdobje od leta 2005 do 2010 

(Maučec Zakotnik in sod., 2005), ki jo je Državni zbor Republike Slovenije sprejel leta 2005, 

kot pomemben vzrok nezdravega prehranjevanja omenja tudi visok delež porabe soli. 

Za doseganje prehranskih priporočil in optimalnih učinkov na zdravje z vidika zdrave prehrane 

pri vseh skupinah prebivalcev, državna prehranska politika v ta namen vključuje več dejavnosti 

od oblikovanja in uresničevanja smernic zdravega prehranjevanja do ozaveščanja prebivalcev. 

Ključnega pomena je povečati ponudbo zdravih živil na trgu in obenem zmanjšati ponudbo 

živil, ki vsebujejo visok delež maščob, nasičenih in trans nenasičenih maščobnih kislin, večjih 

količin soli ter sladkorja. 

Oblikovane so tudi smernice zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike (Gabrijelčič 

Blenkuš in sod., 2005), študente (Hlastan Ribič in sod., 2008), delavce (Pokorn in sod., 2008), 
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bolnike in starostnike (Cerović in sod., 2008). Vse opozarjajo na pomen nadzorovanja uživanja 

soli za zdravje.  

V okviru vzgojno-izobraževalnih zavodov se izvaja največ aktivnosti. Spodbuja se zdravo 

prehranjevanje otrok in mladostnikov. Nekatere slovenske šole poleg učnih ur gospodinjstva in 

drugih predmetov, kjer se prepletajo teme iz prehrane, izvajajo še druge vsebine, ki so v 

povezavi s prehrano. K boljšim prehranjevalnim navadam otrok in mladostnikov veliko 

prispeva tudi zakonsko urejen sistem prehrane. Zakonodaja (Zakon o šolski prehrani, 2013) od 

leta 2010 omogoča, da se v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih uredijo primerne okoliščine 

za zdravo prehranjevanje v skladu s smernicami Referenčnih vrednostih za vnos hranil (2004). 

Skladno s cilji omenjene resolucije je pripravljen predlog Nacionalnega akcijskega načrta za 

zmanjševanje uživanja soli v prehrani prebivalcev Slovenije (2010) za obdobje desetih let, od 

leta 2010 do 2020. Akcijski načrt deluje kot strateški načrt, saj vključuje tako sodelovanje 

državnih organov kot tudi strokovne javnosti, zdravstvenih ustanov, živilsko-predelovalne 

industrije in gostinskih obratov ter ozaveščanje potrošnikov o problematiki prekomernega 

uživanja soli. 

Študenti Biotehniške fakultete so že raziskovali možnosti zmanjševanja soli v nekaterih mesnih 

produktih (Vertnik, 2008; Leskovec, 2012; Primožič, 2012; Anželjc, 2013; Rožman, 2013), ki 

vsebujejo visoke deleže soli. Ugotovili so, da je zmanjšanje količine soli za zdravje potrošnika 

potrebno in tudi tehnološko izvedljivo. Dosegli so cilj zmanjšati uporabo celotnega deleža soli 

v produktu ali nadomestiti le del NaCl z drugo obliko kloridne soli (KCl, LiCl, CaCl2, idr.), z 

drugimi solnimi nadomestki (KCl, vinska kislina, solna kislina, idr.), z nekloridnimi solmi 

(fosfati, mineralne solne mešanice, idr.), z uporabo proteinskih oz. neproteinskih sredstev za 

vezanje (sojini proteini, izolati sirotkinih proteinov, idr.). Nekateri od omenjenih solnih 

nadomestkov, KCl in CaCl, so v uporabi tudi v drugih tehnologijah izdelave prehranskih 

izdelkov, kot je izdelava sirov (Sulic, 2009). 

Slovenija sodeluje tudi v mreži European Salt Action Network (WHO, 2015), ki v okviru 

Drugega akcijskega načrta na področju hrane in prehrane WHO povezuje evropske države na 

področju zmanjševanja uživanja soli. 
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2.6.1 Izbira manj slanih živil 

Prednostna naloga Nacionalnega akcijskega načrta za zmanjševanje uživanja soli v prehrani 

prebivalcev Slovenije za obdobje 2010-2020 predstavlja tudi bolj intenzivno ozaveščanje 

potrošnikov o pomenu zmanjšanja porabe soli v prehrani z izbiro manj slanih živil. 

Pri izbiri živila so ključni nekateri dejavniki odločanja posameznika, ki vplivajo na nakupno 

vedenje. Da se prepričamo o zdravi izbiri živila, je pred nakupom izdelka potrebno prebrati in 

ovrednotiti informacijo, odtisnjeno na izbranem živilu. Informacija o sestavi živila, ki se nahaja 

na embalaži izdelka, nam običajno poda tudi podatek o vsebnosti soli ali vsaj o vsebnosti natrija 

v živilu. 

Raziskava dejavnikov odločanja pri izbiri živil (Tivadar, 2009) je pokazala, da potrošnika 

zanimata predvsem rok trajanja živila, cena in poreklo živila, sestavo živila pred nakupom pa 

potrošnik preveri le občasno ali celo nikoli. Podobne rezultate je pokazala tudi raziskava 

»Odnos slovenskih potrošnikov do označb na embalaži živil« v primerjavi z ostalimi državami 

(Prašnički, 2013). Najverjetnejši razlogi, da potrošnik sestave živila ne preverja, so slabo 

prehransko znanje, nerazumevanje tovrstnih informacij, pomanjkanje časa pri izbiri živil in 

nezanimanje (Grunert in Wills, 2007). Prašnički (2013) je ugotovil, da so vsebnost sladkorja, 

maščob, vitaminov in mineralov ter energijska vrednost najpogosteje preverjene informacije na 

embalaži živil med slovenskimi potrošniki. Vsebnosti soli, količini nenasičenih maščob in 

beljakovin ne namenjajo veliko pozornosti, nekateri potrošniki celo priznajo, da jih informacije 

na embalaži živil ne zanimajo. 

Količina soli v živilu (vedno ali pogosto) zanima le 25 % potrošnikov, ki sestavo živil preverjajo 

(Grunert in Wills, 2007). Možen razlog za nezanimanje podatka o vsebnosti soli, ki vodi do 

neustrezne izbire živila, je nepoznavanje problematike uživanja soli. Tivadar (2009) je 

ugotovila, da je zveza med zanimanjem za vsebnost soli v izdelku in starostjo statistično 

pomembna. Količino soli naj bi zanimala starejša generacija ljudi v starosti od 46 do 65 let. 

Vsebnost soli na embalaži izdelka pogosto ni navedena, podan je samo podatek o vsebnosti 

natrija. Iz te vrednosti lahko izračunamo vsebnost soli v živilu, s tem da vsebnost natrija 

množimo z 2,5.  

Koch (1997) je ugotovila, da je prehrana odraslih v Sloveniji vse prej kot zdrava. Po smernicah 

zdravega prehranjevanja naj bi se zdravo prehranjevalo le 23 % odraslega prebivalstva. 

Dnevnih obrokov je premalo glede na priporočila, ugotovljen je neustrezen ritem 
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prehranjevanja, previsok energijski vnos in previsok vnos maščob v posameznem obroku, 

uživanje zadostne količine sadja in zelenjave je redko, pogosto pa je prekomerno uživanje 

predelanih živil. Poleg tega hrano tudi preveč solimo; 26 % ljudi dosoljuje hrano pri mizi.  

2.6.1.1 Mobilna aplikacija »Veš kaj ješ« in prehranski semafor 

Zveza Potrošnikov Slovenije (ZPS) je v okviru programa Inovativne rešitve za boljše odločitve: 

Veš kaj ješ in piješ, v sodelovanju z mladinsko organizacijo Brez izgovora Slovenija, razvila 

mobilno aplikacijo »Veš kaj ješ« (Veš kaj ješ, 2015). Aplikacija je namenjena sodobnim 

potrošnikom kot pomoč pri izbiri in nakupu zdravih živil in je brezplačna za uporabo. 

Strokovnjaki ZPS so mnenja, da trženje prehranskih izdelkov vpliva na prehranjevalne navade 

potrošnika. Posebno ranljivi, opozarjajo, sta skupini otrok in mladostnikov, saj slednji največ 

informacij o prehrani pridobijo neposredno iz domačega okolja - iz tiskanih in video medijev 

in v učnem gradivu, kjer se z atraktivno vsebino oglasov in embalažo uspešno tržijo tudi 

nezdrava živila (ZPS, 2013). 

Aplikacija potrošniku ponuja hitro in preprosto preverjanje prehranskega profila izbranega 

živila. Podane so vrednosti vsebnosti maščob, nasičenih maščobnih kislin, sladkorja, soli in 

prehranske vlaknine, ki jih lahko primerjamo s tistimi na izbranem živilu in tako ugotovimo 

ustreznost živila. V aplikacijo lahko potrošnik tudi vpiše podatke o hranilni vrednosti živila, 

izračun pa poda informacijo o kvaliteti živila. Princip temelji na obliki tribarvnega semaforja, 

pri katerem zelena barva označuje zdravo živilo, rdeča pa nasprotno, nezdravo. Informiranje o 

zdravih izbirah hrane lahko s pomočjo aplikacije tako postane rutina. Aplikacija vsebuje še dva 

vsebinska sklopa, »Teorija« in »Sladkorčki«, namenjena osnovnemu pridobivanju znanja o 

uravnoteženi prehrani in zdravem življenjskem slogu, ter povezavo do spletne strani ZPS. 
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Slika 1: Izgled aplikacije »Veš kaj ješ« na mobilni napravi 
Vir: ZPS (2010) 

Dosedanji odzivi uporabnikov aplikacije so pozitivni. Predvsem mladi so mnenja, da je 

aplikacija zelo enostavna za uporabo, informacije so podane razumljivo, kar pomembno vpliva 

na njeno uporabnost. 

Drugo možnost vrednotenja prehranskih izdelkov predstavlja vrednotenje s pomočjo 

preglednice t.i. »semaforja«. Temelji na trenutnih prehranskih smernicah, ki vključujejo 

opozorila o prekomernem dnevnem vnosu maščobe, sladkorja, soli ter o zadostnem uživanju 

prehranske vlaknine. Potrošnik s pomočjo semaforja razvrsti izbrano živilo glede na hranilno 

vrednost. S tem ugotovi, ali je živilo primerno za uživanje ali pa se raje izogne uživanju le tega 

in poišče bolj zdrav nadomestek.  

 

Slika 2: Izgled »semaforja« v tiskani obliki 
Vir: ZPS (2010) 
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3 EMPRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema 

Kuhinjsko sol (NaCl) v prehrani dodajamo osnovnim živilom, uporabljamo jo kot začimbo. V 

razvitih in industrializiranih državah zaužite količine natrija, ki je sestavni del kuhinjske soli, 

presegajo priporočen vnos (Brown in sod., 2009; Lilić in Matekalo-Sverak, 2011). Visok vnos 

soli in s tem natrija ima dokazano negativen vpliv na pojav kardiovaskularnih bolezni in 

nekaterih drugih kroničnih bolezni. Hiter življenjski tempo in obremenjenost so vzrok, da ljudje 

pretirano posegamo po vnaprej pripravljeni, konzervirani in hitro pripravljeni hrani. Tovrstna 

hrana je sicer hitro pripravljena, energijsko bogata, vendar v večini primerov esencialno revna. 

Poleg tega vsebuje velike količine maščob, sladkorja, soli ter aditivov, ki ob prekomernem 

uživanju ogrožajo zdravje človeka (Hlastan Ribič in sod., 2009, 2010). Predelana in 

predpripravljena živila vsebujejo velike količine soli, ki je tovrstnim živilom dodana z 

namenom konzerviranja ali za ohranitev oz. pridobitev želenih senzoričnih lastnosti. 

Problematika prekomernega uživanja soli se po podatkih pojavlja že v zgodnjem otroštvu, v 

času ko otroci usvojijo slabe prehranske navade (Kobal Grum in Seničar, 2012). Pretekle 

raziskave v Sloveniji kažejo povišano uživanje soli (Štimec in sod., 2009). Odrasla oseba naj 

bi zaužila 11,3 g soli dnevno (Hlastan Ribič in sod., 2010). Prav tako naj bi povišan vnos soli 

ugotovili pri predšolskih otrocih, dnevni vnos soli naj bi znašal do 5 g (Hlastan Ribič in sod., 

2010).  

V diplomskem delu bomo podrobneje raziskali problematiko poznavanja in uživanja živil z 

visoko vsebnostjo soli med osnovnošolci. Pridobljene rezultate bomo primerjali z že 

objavljenimi rezultati raziskav, ki so bili objavljeni v znanstveni in strokovni literaturi. 

3.2 Cilji in hipoteze 

Cilji diplomskega dela: 

Raziskati, kakšna je ozaveščenost osnovnošolcev o vsebnosti soli v prehrani; ali poznajo 

skupine živil z visoko vsebnostjo soli in kako pogosto jih uživajo. 

Raziskati, kako pogosto osnovnošolci dosoljujejo hrano. 

Ugotoviti, ali osnovnošolci berejo deklaracije na prehranskih izdelkih oz. podatek o vsebnosti 

soli v izdelku. 

Ugotoviti, ali osnovnošolci poznajo priporočene dnevne količine za vnos soli. 
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Ugotoviti, ali so osnovnošolci seznanjeni z možnimi zdravstvenimi zapleti, ki so lahko 

posledica dolgotrajnega uživanja večje količine soli.  

 

Hipoteze, ki smo si jih zastavili: 

H1: Osnovnošolci slabo poznajo živila z visoko vsebnostjo soli. 

H2: Osnovnošolci niso seznanjeni s priporočeno dnevno količino zaužite soli. 

H3: Osnovnošolci poznajo zdravstvene posledice dolgotrajnega prekomernega vnosa soli. 

H4: Osnovnošolci niso pozorni na vsebnost soli v živilu, ki je zapisana na deklaraciji izdelka. 

H5: Osnovnošolci pogosto uživajo živila z visoko vsebnostjo soli. 

 

3.3 Raziskovalna metoda 

3.3.1 Postopek zbiranja podatkov 

Uporabljena je bila deskriptivna metoda raziskovanja. Kot instrument raziskovanja smo 

uporabili spletni vprašalnik, ki je bil razvit za namen raziskave. Vprašalnik je vseboval 15 

vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Vprašanja so se nanašala na prehranjevalne navade 

osnovnošolcev in njihovo poznavanje živil z večjo vsebnostjo soli. Osnovnošolci so vprašalnik 

izpolnjevali pod vodstvom mentorja v času pouka. 

3.3.2 Raziskovalni vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih 222 osnovnošolcev iz Novega mesta in Ljubljane. Vprašalnik so 

izpolnjevali osnovnošolci, ki so obiskovali 5., 7. in 9. razred. Raziskovalni vzorec sestavlja 85 

petošolcev, 62 sedmošolcev in 75 devetošolcev (Graf 2), kar kaže na sorazmerno porazdelitev 

anketiranih osnovnošolcev po posameznih razredih. 
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Graf 2: Struktura osnovnošolcev glede na razred 

 

Glede na spol je bilo v vzorec vključenih 110 fantov in 112 deklet (Graf 3). 

 
Graf 3: Struktura osnovnošolcev glede na spol 

 

3.4 Obdelava podatkov 

Podatke smo statistično analizirali z računalniškim programom Microsoft Office Excel ter s 

statističnim programom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Rezultati so 

prikazani v obliki preglednic in grafov. Za interpretacijo podatkov smo uporabili osnovne 

statistične metode za ugotavljanje razlik med obravnavanimi spremenljivkami, t-test (t) in χ2- 

preizkus. Pri nekaterih parametrih smo uporabili aritmetično sredino (M) in standardni odklon 

(SD). Opredelili smo statistično značilno vrednost stopnje tveganja kot P < 0,05. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 

4.1 Ocena dnevne količine zaužite soli 

Osnovnošolci so podali lastno oceno o dnevni količini zaužite soli. V ta namen smo jim ponudili 

pet stopenjsko Likertovo lestvico (Preglednica 4). 

Preglednica 4: Ocena dnevne količine zaužite soli glede na razred 

 
Ne vem in me ne 

zanima 
Nič Malo Veliko Zelo veliko 

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

5. 6 7,1 2 2,4 60 70,6 16 18,8 1 1,2 

7. 10 16,1 2 3,2 32 51,6 16 25,8 2 3,2 

9. 7 9,3 1 1,3 45 60,0 22 29,3 0 0,0 

Skupaj 23 10,4 5 2,3 137 61,7 54 24,3 3 1,4 

 

Rezultati kažejo, da 61,7 % vseh anketiranih osnovnošolcev ocenjuje, da dnevno zaužijejo malo 

soli. Tako meni največji delež, 70,6 % petošolcev, 51,6 % sedmošolcev in 60,0 % devetošolcev. 

24,3 % vseh anketiranih ocenjuje, da dnevno zaužije veliko soli. Največji delež osnovnošolcev, 

ki ocenjuje, da dnevno zaužije veliko soli, predstavljajo učenci 9. razreda (29,3 %), sledijo 

učenci 7. razreda (25,8 %). Iz podatkov lahko predpostavljamo, da se s starostjo povečuje delež 

učencev, ki ocenjujejo, da dnevno zaužijejo velike količine soli, čeprav razlike niso statistično 

pomembne (P = 0,252). Lahko domnevamo, da so starejši učenci bolj kritični do uživanja soli, 

imajo več informacij o tem in lažje ocenijo dnevni vnos soli.  

10,4 % vseh anketiranih osnovnošolcev ni ocenilo lastnega dnevnega uživanja soli oz. je izbralo 

odgovor »Ne vem in me ne zanima«. Izstopa največji delež osnovnošolcev, ki obiskujejo 7. 

razred (16,1 %).  

Preglednica 5: Ocena dnevno zaužite soli glede na spol 

Trditev 
Ne vem in me ne 

zanima 
Nič Malo Veliko Zelo veliko 

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

M 11 10,0 1 0,9 64 58,2 32 29,1 2 1,8 

Ž 12 10,7 4 3,6 73 65,2 22 19,6 1 0,9 

Skupaj 23 10,4 5 2,3 137 61,7 54 24,3 3 1,4 

 

Glede na spol (Preglednica 5) ni opaziti statistično pomembnih razlik glede ocene količine 

dnevno zaužite soli (P = 0,331). Da dnevno zaužije malo soli ocenjuje nekaj več deklet (65,2 %), 

kot fantov (58,2 %). Delež fantov in deklet, ki so izbrali odgovor »Ne vem in me ne zanima«, 

je primerljiv. 
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4.2 Ocena slanosti hrane doma in v šoli 

Osnovnošolce smo povprašali, kako po lastni oceni slano hrano jedo doma in v šoli. Ponujene 

so imeli štiri trditve o slanosti hrane in so lahko izbrali eno za oceno hrane doma in eno za hrano 

v šoli (Preglednica 6). 

Preglednica 6: Ocena slanosti hrane doma in v šoli glede na razred 

Hrana 

R
az

re
d

 Trditve 

Premalo slana 
Nekatere jedi so 

dovolj slane 
Primerno slana Preveč slana 

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

Doma 

5. 2 2,4 11 12,9 72 84,7 0 0,0 

7. 1 1,6 10 16,1 51 82,3 0 0,0 

9. 7 9,3 11 14,7 56 74,7 1 1,3 

Skupaj 10 4,5 32 14,4 179 80,6 1 0,5 

V šoli 

5. 4 4,7 21 24,7 52 61,2 8 9,4 

7. 9 14,5 20 32,3 30 48,4 3 4,8 

9. 12 16,0 20 26,7 35 46,7 8 10,7 

Skupaj 25 11,3 61 27,5 117 52,7 19 8,6 

 

80,6 % vseh anketiranih osnovnošolcev je ocenilo domačo hrano kot primerno slano; izstopa 

najvišji delež osnovnošolcev 5. razreda (84,7 %). 14,4 % osnovnošolcev je mnenja, da so le 

nekatere domače jedi dovolj slane glede na njihov okus. 

52,7 % osnovnošolcev je ocenilo hrano v šoli kot primerno slano; izstopa najvišji delež 

petošolcev (61,2 %). 27,5 % osnovnošolcev ocenjuje, da so le nekatere jedi v šoli dovolj slane. 

11,3 % osnovnošolcev meni, da je hrana v šoli premalo slana; 4,5 % osnovnošolcev pa ocenjuje, 

da je domača hrana premalo slana. Predvidevamo, da ti osnovnošolci doma samostojno 

dosoljujejo živila, za katera menijo, da niso dovolj slana. V šolski jedilnici solnica 

osnovnošolcem običajno ni na voljo, zato šolskih jedi najverjetneje ne dosoljujejo. 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (2013), v katerem je navedeno, da morajo vsi 

vzgojno-izobraževalni zavodi pri sestavi jedilnikov šolske prehrane upoštevati Smernice 

zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah (2005). Smernice so oblikovane 

tudi za kuhinjsko sol. Priporočeno je postopno zmanjšanje količine soli, ki jo uporabljajo pri 

pripravi jedi, do priporočenih vrednosti. Prav tako je priporočeno namesto soli uporabljati 

zelišča, začimbe, čebulo, poper, idr. 

Rezultati o pogostosti dosoljevanja hrane so predstavljeni v Preglednici 8. 
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Preglednica 7: Ocena slanosti hrane doma in v šoli glede na spol 

 

S
p

o
l 

Trditve 

Premalo slana 
Nekatere jedi so 

dovolj slane 
Primerno slana Preveč slana 

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

Doma 
M 2 1,8 18 16,4 90 81,8 0 0,0 

Ž 8 7,1 14 12,5 89 79,5 1 0,9 

Skupaj 10 4,5 32 14,4 179 80,6 1 0,5 

V šoli 
M 15 13,6 30 27,3 54 49,1 11 10,0 

Ž 10 8,9 31 27,7 63 56,3 8 7,1 

Skupaj 25 11,3 61 27,5 117 52,7 19 8,6 

 

Rezultati ocene slanosti hrane glede na spol (Preglednica 7) ne kažejo statistično pomembnih 

razlik med spoloma (Phrana doma = 0,165; Phrana v šoli = 0,539). Malo višji delež fantov (81,8 %) kot 

deklet (79,5 %) ocenjuje, da je domača hrana primerno slana. Večji delež deklet (56,3 %) kot 

fantov (49,1 %) ocenjuje hrano v šoli kot primerno slano. Ugotavljamo, da je delež otrok, ki 

ocenjuje, da je doma primerno slana hrana (80,6 %), višji od deleža otrok, ki ocenjuje, da je 

hrana tudi v šoli primerno slana (52,7 %). Hrano, ki jo osnovnošolci uživajo v šoli, je 10,0 % 

fantov in 7,1 % deklet ocenilo kot preveč slano. Le 0,9 % deklet je ocenilo hrano, ki jo uživajo 

doma, kot preveč slano.  

4.3 Pogostost soljenja hrane in dodajanja drugih začimb hrani 

Zaradi negativnih vplivov prekomernega uživanja soli je pomembno otroke že zgodaj navaditi 

na zmerno uporabo soli v vsakdanji prehrani. Dodatno soljenje ni priporočljivo, saj lahko hitro 

prekoračimo dnevno še varno količino soli, ki na zdravje nima negativnega vpliva.  

Namesto dodatnega soljenja lahko jedem obogatimo okus z dodajanjem drugih začimb in 

dišavnic, ki predstavljajo precej bolj zdravo izbiro za vse starostne skupine.  

Osnovnošolce smo spraševali o pogostosti soljenja hrane, ki jo uživajo, in dodajanju drugih 

začimb hrani namesto soli. Rezultati so predstavljeni v preglednicah (Preglednica 8 in 9). 

Preglednica 8: Ocena pogostosti soljenja ali dodajanja drugih začimb hrani glede na razred 

Vprašalnice Razred 
Nikoli Občasno Pogosto Zelo pogosto 

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

Kako pogosto soliš hrano brez 

predhodnega poskušanja? 

5. 43 50,6 32 37,6 9 10,6 1 1,2 

7. 43 69,4 18 29,0 1 1,6 0 0,0 

9. 43 57,3 17 22,7 13 17,3 2 2,7 

Skupaj 129 58,1 67 30,2 23 10,4 3 1,4 

Kako pogosto soliš hrano, ki si 

jo prej poskusil? 

5. 14 16,5 48 56,5 15 17,6 8 9,4 

7. 15 24,2 35 56,5 8 12,9 4 6,5 

9. 23 30,7 38 50,7 11 14,7 3 4,0 

Skupaj 52 23,4 121 54,5 34 15,3 15 6,8 

Kako pogosto dodaš hrani 

druge začimbe namesto soli? 

5. 23 27,1 44 51,8 8 9,4 10 11,8 

7. 19 30,6 34 54,8 8 12,9 1 1,6 

9. 15 20,0 30 40,0 18 24,0 12 16,0 

Skupaj 57 25,7 108 48,6 34 15,3 23 10,4 
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Statistično pomembna razlika v dosoljevanju hrane glede na razred se kaže pri vprašanju »Kako 

pogosto soliš hrano brez predhodnega okušanja?« (P = 0,019). Največji delež (58,1 %) 

anketiranih osnovnošolcev ocenjuje, da nikoli ne solijo hrane pred okušanjem. Med razredi 

izstopa največji delež sedmošolcev (69,4 %). Občasno to počne 30,2 % osnovnošolcev; izstopa 

največji delež osnovnošolcev 5. razreda (37,6 %). 

Prav tako se kaže statistično pomembna razlika pri vprašanju »Kako pogosto dodaš hrani druge 

začimbe namesto soli?« glede na razred (P = 0,012). Največji delež osnovnošolcev (48,6 %) 

ocenjuje, da začimbe in dišavnice kot nadomestek soli uporabljajo občasno. Opaziti je, da 

sedmošolci (54,8 %) pogosteje občasno dodajajo druge začimbe hrani namesto soli v primerjavi 

s petošolci (51,8 %) in devetošolci (40,0 %). Nikoli pa drugih začimb ne dodaja 25,7 % vseh 

anketiranih osnovnošolcev. Opazimo tudi, da je višji delež sedmošolcev (30,6 %), ki nikoli ne 

dodajajo hrani drugih začimb v primerjavi s petošolci (27,1 %) in devetošolci (20,0 %). Podatka 

o tem, s katerimi začimbami najpogosteje nadomeščajo sol, nismo pridobili. 

Osnovnošolce smo vprašali tudi, kako pogosto solijo hrano, ki so jo prej poskusili. 54,5 % jih 

ocenjuje, da to delajo občasno. Med osnovnošolci glede na razred ni statistično pomembnih 

razlik (P = 0,417). 23,4 % osnovnošolcev ocenjuje, da hrane po okušanju nikoli ne solijo. Tako 

ocenjuje največji delež sedmošolcev (30,6 %) in nekaj manj petošolcev (27,1 %) ter 

devetošolcev (20,0 %). 

Preglednica 9: Ocena pogostosti soljenja ali dodajanja drugih začimb hrani glede na spol 

Vprašalnice Spol 
Nikoli Občasno Pogosto Zelo pogosto 

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

Kako pogosto soliš hrano brez 

predhodnega poskušanja? 

M 52 47,3 39 35,5 17 15,5 2 1,8 

Ž 77 68,8 28 25,0 6 5,4 1 0,9 

Kako pogosto soliš hrano, ki si 

jo prej poskusil? 

M 22 20,0 60 54,5 21 19,1 7 6,4 

Ž 30 26,8 61 54,5 13 11,6 8 7,1 

Kako pogosto dodaš hrani 

druge začimbe namesto soli? 

M 23 20,9 51 46,4 20 18,2 16 14,5 

Ž 34 30,4 57 50,9 14 12,5 7 6,3 

 

Glede na spol smo ugotovili statistično pomembne razlike pri vprašanju »Kako pogosto soliš 

hrano brez predhodnega poskušanja?« (P = 0,007). Podatki kažejo, da so dekleta tista (68,8 %), 

ki v večjem deležu nikoli ne solijo hrane brez predhodnega poskušanja v primerjavi s fanti 

(47,3 %). Občasno, pogosto in zelo pogosto dodajanje soli brez predhodnega okušanja je v 

večjem deležu značilno za fante.  
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4.4 Hrana, ki po mnenju osnovnošolcev potrebuje dodatno sol 

Zanimalo nas je, katero hrano osnovnošolci običajno solijo sami. Oblikovali smo odprto 

vprašanje. Odgovori osnovnošolcev so predstavljeni v Preglednici 10. Največ jih soli eno vrsto 

hrane, večina vsaj dve ali tri, manjšinski delež pa celo 4 oziroma 5 ali več različnih vrst hrane. 

21 osnovnošolcev je navedlo, da samostojno ne soli nobene hrane (Preglednica 11). 

 

Preglednica 10: Število osnovnošolcev glede na vrsto živil, ki jih običajno solijo sami 
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N 72 59 44 23 16 14 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

 
Preglednica 11: Število osnovnošolcev glede na število različnih živil, ki jih običajno dosoljujejo 

Št. različnih živil N (učenci) 

5 ali več 2 

4 6 

3 19 

2 26 

1 55 

0 21 

 

Učenci najbolj pogosto solijo raznovrstne juhe (72 osnovnošolcev), krompir (59 

osnovnošolcev), pripravljen na različne načine (kuhan, ocvrt, pečen), solato (44 

osnovnošolcev), kot samostojno jed ali zelenjavo kot prilogo, meso (23 osnovnošolcev), 

pripravljeno na različne načine, testenine (16 osnovnošolcev), jajca (14 osnovnošolcev) in 

nekatere druge jedi (Preglednica 10).  

4.5 Živila z različno vsebnostjo soli v prehrani osnovnošolcev 

4.5.1 Pogostost uživanja različno slanih živil 

Želeli smo ugotoviti, kako pogosto osnovnošolci uživajo različno slana živila. Osnovnošolci so 

izbrali eno izmed ponujenih možnosti pogostosti uživanja za posamezno živilo. V vprašanje 

smo vključili živila, ki so se v literaturi pojavljala kot živila z visoko oziroma nizko vsebnostjo 

soli in so priljubljena v vsakdanji prehrani. Zaradi večje preglednosti smo živila razporedili v 

posamezne preglednice.  
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Preglednica 12: Delež učencev glede na pogostost uživanja suhomesnatih ter mesnih izdelkov in 

glede na razred 

 

*Podatek o vsebnosti soli v živilu je pridobljen iz mobilne aplikacije »Veš kaj ješ«(Veš kaj ješ, 2015) in predstavlja okvirno vrednost. 

**Povprečne vrednosti (M) so izračunane na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice; 1- Nikoli, 2- Skoraj nikoli (1x na mesec), 3-Občasno 

(nekajkrat na teden), 4-Pogosto (1x na dan) in 5- Zelo pogosto (več kot 1x na dan). 

 

Preglednica 12.1 Vrednosti enosmerne analize variance (ANOVA) o pogostosti uživanja suhomesnatih 

in mesnih izdelkov glede na razred 

 

 

 

 

Podatki (Preglednica 12) kažejo, da osnovnošolci nekajkrat tedensko posegajo po suhi salami 

(35,1 %), hrenovkah (34,7 %) in šunki (32,4 %). Suho salamo, ki vsebuje veliko soli (4,3 g/100 

g), 1x na dan uživa 10,8 % osnovnošolcev; največji delež devetošolcev (13,3 %). Hrenovke 

Živilo 

Vsebnost 

soli 

(g/100g 

živila)* R
az

re
d

 

Trditve 

M** SD 
Nikoli 

Skoraj 

nikoli 
Občasno Pogosto 

Zelo 

pogosto 

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

Pršut 5,0 

5. 26 30,6 32 37,6 15 17,6 9 10,6 3 3,5 2,19 1,096 

7. 18 29,0 20 32,3 18 29,0 4 6,5 2 3,2 2,23 1,047 

9. 19 25,3 30 40,0 17 22,7 4 5,3 5 6,7 2,28 1,110 

Skupaj 63 28,4 82 36,9 50 22,5 17 7,7 10 4,5 2,23 1,083 

Suha 

salama 
4,3 

5. 17 20,0 21 24,7 36 42,4 8 9,4 3 3,5 2,52 1,031 

7. 16 25,8 22 35,5 15 24,2 6 9,7 3 4,8 2,32 1,113 

9. 17 22,7 16 21,3 27 36,0 10 13,3 5 6,7 2,60 1,174 

Skupaj 50 22,5 59 26,6 78 35,1 24 10,8 11 5,0 2,49 1,104 

Jetrna 

pašteta 
2,5 

5. 39 45,9 27 31,8 12 14,1 3 3,5 4 4,7 1,89 1,080 

7. 29 46,8 18 29,0 12 19,4 3 4,8 0 0,0 1,82 0,915 

9. 26 34,7 23 30,7 16 21,3 6 8,0 4 5,3 2,19 1,159 

Skupaj 94 42,3 68 30,6 40 18,0 12 5,4 8 3,6 1,97 1,072 

Hrenovke 2,4 

5. 9 10,6 39 45,9 29 34,1 6 7,1 2 2,4 2,45 0,866 

7. 4 6,5 33 53,2 21 33,9 2 3,2 2 3,2 2,44 0,802 

9. 8 10,7 31 41,3 27 36,0 3 4,0 6 8,0 2,57 1,016 

Skupaj 21 9,5 103 46,4 77 34,7 11 5,0 10 4,5 2,49 0,901 

Šunka 1,9 

5. 16 18,8 28 32,9 31 36,5 9 10,6 1 1,2 2,42 0,956 

7. 11 17,7 31 50,0 16 25,8 3 4,8 1 1,6 2,23 0,857 

9. 16 21,3 24 32,0 25 33,3 5 6,7 5 6,7 2,45 1,106 

Skupaj 43 19,4 83 37,4 72 32,4 17 7,7 7 3,2 2,38 0,985 

Klobase 

za 

kuhanje 

1,5 

5. 16 18,8 43 50,6 17 20,0 8 9,4 1 1,2 2,24 0,908 

7. 13 21,0 34 54,8 12 19,4 2 3,2 1 1,6 2,10 0,824 

9. 13 17,3 39 52,0 13 17,3 4 5,3 6 8,0 2,35 1,084 

Skupaj 42 18,9 116 52,3 42 18,9 14 6,3 8 3,6 2,23 0,951 

Živilo F P 

Pršut 0,142 0,867 

Suha salama 1,112 0,331 

Hrenovke 0,527 0,591 

Šunka 1,052 0,351 

Klobase za kuhanje 1,174 0,311 
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(2,4 g soli/ 100 g) 1x na dan uživa malo osnovnošolcev (5,0 %); največji delež petošolcev 

(7,1 %). Šunko, ki naj bi vsebovala manj soli (1,9 g/100 g) kot suha salama, 1x na dan uživa 

manj osnovnošolcev (7,7 %); največji delež petošolcev (10,6 %). 15,8 % osnovnošolcev uživa 

suho salamo vsak dan ali večkrat na dan. V dnevni prehrani so poleg suhe salame in pršuta 

(12,2 %) priljubljeni še šunka (10,9 %), klobase (9,9 %), hrenovke (9,5 %) in jetrna pašteta 

(9,0 %). Izmed izbranih mesnih izdelkov osnovnošolci 1x na mesec v največjem deležu uživajo 

klobase (52,3 %), hrenovke (46,4 %), v primerljivem deležu šunko (37,4 %) in pršut (36,9 %), 

ter jetrno pašteto (30,6 %) in suho salamo (26,6 %).  

Domnevamo, da otroci, ki v šoli uživajo pašteto, ki je vključena v jedilnik, ne vedo, da gre za 

jetrno pašteto, zato je delež tistih, ki je ne uživajo, dokaj visok (42,3 %). V Pravilniku o 

kakovosti mesnih izdelkov (2012) je navedeno, da že 15 % vsebnost jeter v pašteti zadostuje, 

da se pašteta poimenuje kot jetrna.  

Manjši delež osnovnošolcev nikoli ne uživa pršuta (28,4 %), suhe salame (22,5 %), primerljiv 

delež osnovnošolcev ne uživa šunke (19,4 %) in klobas (18,9 %), ter najmanj osnovnošolcev 

ne uživa hrenovk (9,5 %). Sklepamo, da so hrenovke zelo priljubljeno živilo otrok. 

Preglednica 13: Delež učencev glede na pogostost uživanja mlečnih izdelkov ter margarine in glede 

na razred 

Živilo 

Vsebnost 

soli 

(g/100g 

živila)* 

 

R
az

re
d
 

Trditve 

M** SD 
Nikoli 

Skoraj 

nikoli 
Občasno Pogosto 

Zelo 

pogosto 

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

Sir 2,0 
5. 7 8,2 15 17,6 44 51,8 13 15,3 6 7,1 2,95 0,975 

7. 7 11,3 11 17,7 25 40,3 14 22,6 5 8,1 2,98 1,094 

9. 10 13,3 11 14,7 29 38,7 15 20,0 10 13,3 3,05 1,196 

Skupaj 24 10,8 37 16,7 98 44,1 42 18,9 21 9,5 3,00 1,083 

Margarina 0,56 
5. 26 30,6 25 29,4 26 30,6 5 5,9 3 3,5 2,22 1,062 

7. 28 45,2 17 27,4 11 17,7 4 6,5 2 3,2 1,95 1,093 

9. 24 32,0 16 21,3 24 32,0 6 8,0 5 6,7 2,36 1,204 

Skupaj 78 35,1 58 26,1 61 27,5 15 6,8 10 4,5 2,19 1,127 

Mleko 0,125 
5. 3 3,5 7 8,2 21 24,7 36 42,4 18 21,2 3,69 1,012 

7. 0 0,0 3 4,8 12 19,4 27 43,5 20 32,3 4,03 0,849 

9. 5 6,7 7 9,3 15 20,0 21 28,0 27 36,0 3,77 1,226 

Skupaj 8 3,6 17 7,7 48 21,6 84 37,8 65 29,3 3,82 1,054 

*Podatek o vsebnosti soli v živilu je pridobljen iz mobilne aplikacije »Veš kaj ješ« (Veš kaj ješ, 2015) in predstavlja okvirno vrednost. 

**Povprečne vrednosti (M) so izračunane na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice; 1- Nikoli, 2- Skoraj nikoli (1x na mesec), 3-Občasno 

(nekajkrat na teden), 4-Pogosto (1x na dan) in 5- Zelo pogosto (več kot 1x na dan). 

 

Preglednica 13.1: Vrednosti enosmerne analize variance (ANOVA) o pogostosti uživanja mlečnih 

izdelkov ter margarine glede na razred  
Živilo F P 

Sir 0,175 0,840 

Margarina 2,304 0,102 

Mleko 1,952 0,144 
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Iz nabora izdelkov iz Preglednice 13, ki vsebujejo zelo nizke količine soli, osnovnošolci večkrat 

dnevno posegajo po mleku (29,3 %). Prav tako vsaj enkrat dnevno uživajo mleko (37,8 %), sir 

(18,9 %) in margarino (6,8 %). Enkrat tedensko uživajo sir (44,1 %), nekateri tudi margarino 

(27,5 %) oziroma mleko (21,6 %). Mesečno uživajo margarino (26,1 %), nekateri sir (16,7 %), 

mleko (7,7 %). 35,1 % osnovnošolcev ne uživa margarine, sira (10,8 %) in mleka (3,6 %). 

Preglednica 14: Delež učencev glede na pogostost uživanja konzerviranih ter pakiranih živil in glede 

na razred 

Živilo 

Vsebnost 

soli 
(g/100g 

živila)* 

 

R
az

re
d
 

Trditev 

M** SD Nikoli Skoraj 

nikoli Občasno Pogosto Zelo 

pogosto 

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

Kečap 3,75 

5. 23 27,1 38 44,7 17 20,0 6 7,1 1 1,2 2,11 0,926 

7. 18 29,0 22 35,5 13 21,0 7 11,3 2 3,2 2,24 1,097 

9. 19 25,3 28 37,3 16 21,3 7 9,3 5 6,7 2,35 1,157 

Skupaj 60 27,0 88 39,6 46 20,7 20 9,0 8 3,6 2,23 1,057 

Kislo 

zelje 
2,0 

5. 20 23,5 36 42,4 14 16,5 12 14,1 3 3,5 2,32 1,093 

7. 17 27,4 31 50,0 9 14,5 3 4,8 2 3,2 2,06 0,956 

9. 21 28,0 32 42,7 13 17,3 5 6,7 4 5,3 2,19 1,087 

Skupaj 58 26,1 99 44,6 36 16,2 20 9,0 9 4,1 2,20 1,055 

Ribe v 

konzervi 
1,3 

5. 46 54,1 30 35,3 7 8,2 2 2,4 0 0,0 1,59 0,745 

7. 27 43,5 19 30,6 13 21,0 3 4,8 0 0,0 1,87 0,914 

9. 39 52,0 18 24,0 11 14,7 2 2,7 5 6,7 1,88 1,174 

Skupaj 112 50,5 67 30,2 31 14,0 7 3,2 5 2,3 1,77 0,960 

Zelenjava 

v slanici 
1,0 

5. 46 54,1 19 22,4 12 14,1 6 7,1 2 2,4 1,81 1,075 

7. 30 48,4 17 27,4 8 12,9 5 8,1 2 3,2 1,90 1,112 

9. 32 42,7 24 32,0 10 13,3 2 2,7 7 9,3 2,04 1,235 

Skupaj 108 48,6 60 27,0 30 13,5 13 5,9 11 5,0 1,91 1,140 

*Podatek o vsebnosti soli v živilu je pridobljen iz mobilne aplikacije »Veš kaj ješ« (Veš kaj ješ, 2015) in predstavlja okvirno vrednost. 

**Povprečne vrednosti (M) so izračunane na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice; 1- Nikoli, 2- Skoraj nikoli (1x na mesec), 3-Občasno 

(nekajkrat na teden), 4-Pogosto (1x na dan) in 5- Zelo pogosto (več kot 1x na dan). 

 

Preglednica 14.1: Vrednosti enosmerne analize variance (ANOVA) o pogostosti uživanja 

konzerviranih in pakiranih živil glede na razred  
Živilo F P 

Kečap 1,046 0,353 

Kislo zelje 1,046 0,353 

Ribe v konzervi 2,385 0,095 

Zelenjava v slanici 0,801 0,450 

 

Iz Preglednice 14 je razvidno, da izbrana slana živila niso pogosto v vključena v vsakdanji 

jedilnik osnovnošolcev. Statistično pomembnih razlik med razredi nismo ugotovili 

(Preglednica 14.1). 

9,0 % osnovnošolcev ocenjuje, da dnevno uživajo kislo zelje, 5,9 % zelenjavo v slanici, 3,2 % 

osnovnošolcev pa konzervirane ribe. Dnevno uživanje izbranih živil, sodeč po vsebnosti soli v 

živilih, lahko predstavlja visok delež soli v prehrani osnovnošolcev, ki se pogosto hranijo z 

izbranimi živili. Občasno, nekajkrat tedensko, jih največ posega po kečapu (20,7 %), uživa kislo 
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zelje (16,2 %), konzervirane ribe (14,0 %) in zelenjavo iz slanice (13,5 %). Mesečno velik delež 

osnovnošolcev uživa kislo zelje (44,6 %), kečap (39,6 %), konzervirane ribe (30,2 %) in 

zelenjavo iz slanice (27,0 %). 

Polovica osnovnošolcev nikoli ne uživa konzerviranih rib (50,5 %), zelenjave iz slanice 

(48,6 %), kečapa (27,0 %) in kislega zelja (26,1 %). 

Kečap, ki vsebuje največ soli med ponujenimi živili (3,75 g/100 g), uživa največ (39,6 %) 

osnovnošolcev enkrat mesečno. Občasno kečap uživa 20,7 % osnovnošolcev, dnevno oziroma 

večkrat dnevno pa 12,6 % osnovnošolcev. Glede na visoko vsebnost soli v kečapu ga lahko 

uvrstimo med bolj slana živila, za katera pa prepogosto uživanje ni priporočljivo. 

Preglednica 15: Delež osnovnošolcev glede na pogostost uživanja pekovskih izdelkov in žit za zajtrk 

in glede na razred 

Živilo 

Vsebnost 

soli (g/100g 

živila)* 

 R
az

re
d
 

Trditev 

M** SD Nikoli Skoraj nikoli Občasno Pogosto Zelo 

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

Pica 1,3 

5. 3 3,5 58 68,2 16 18,8 6 7,1 2 2,4 2,36 0,769 

7. 0 0,0 41 66,1 19 30,6 2 3,2 0 0,0 2,37 0,550 

9. 2 2,7 39 52,0 25 33,3 2 2,7 7 9,3 2,64 0,954 

Skupaj 5 2,3 138 62,2 60 27,0 10 4,5 9 4,1 2,46 0,793 

Kruh 1,25 

5. 0 0,0 0 0,0 10 11,8 35 41,2 40 47,1 4,35 0,685 

7. 0 0,0 1 1,6 1 1,6 28 45,2 32 51,6 4,47 0,620 

9. 1 1,3 3 4,0 10 13,3 25 33,3 36 48,0 4,23 0,924 

Skupaj 1 0,5 4 1,8 21 9,5 88 39,6 108 48,6 4,34 0,761 

Žita za 

zajtrk 
1,2 

5. 8 9,4 20 23,5 33 38,8 20 23,5 4 4,7 2,91 1,019 

7. 5 8,1 8 12,9 25 40,3 16 25,8 8 12,9 3,23 1,093 

9. 19 25,3 13 17,3 24 32,0 10 13,3 9 12,0 2,69 1,315 

Skupaj 32 14,4 41 18,5 82 36,9 46 20,7 21 9,5 2,92 1,161 

*Podatek o vsebnosti soli v živilu je pridobljen iz mobilne aplikacije »Veš kaj ješ« (Veš kaj ješ, 2015) in predstavlja okvirno vrednost. 

**Povprečne vrednosti (M) so izračunane na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice; 1- Nikoli, 2- Skoraj nikoli (1x na mesec), 3-Občasno 

(nekajkrat na teden), 4-Pogosto (1x na dan) in 5- Zelo pogosto (več kot 1x na dan). 

 

Preglednica 15.1: Vrednosti enosmerne analize variance (ANOVA) o pogostosti uživanja pekovskih 

izdelkov in žit za zajtrk glede na razred  
Živilo F P 

Pica 2,986 0,053 

Kruh 1,728 0,180 

Žita za zajtrk 3,675 0,027* 

*Statistično pomembna razlika (P<0,05) 

 

Po podatkih, predstavljenih v Preglednici 15, predstavlja kruh (1,25 g soli/ 100 g) zelo 

priljubljeno živilo med osnovnošolci, saj ga najraje uživajo dnevno (39,6 % osnovnošolcev), 

oziroma večkrat dnevno (48,6 %). Nekajkrat tedensko osnovnošolci najraje uživajo žita za 

zajtrk (36,9 %), pico (27,0 %), nekaj osnovnošolcev pa kruh (9,5 %). Več kot polovica 
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osnovnošolcev (62,2 %) ocenjuje, da pice (1,3 g soli/100 g) ne uživajo pogosto, le enkrat 

mesečno. 

V naši prehrani predstavlja kruh značilno tradicionalno živilo z dolgo zgodovino. Običajno 

kruha ne uživamo samostojno, nanj dodamo namaze, salamo, morda celo sir, torej živila, ki še 

dodatno vsebujejo sol. Tako dobimo obrok, ki vsebuje precej visoko vsebnost soli. Za 

primerjavo - po podatkih aplikacije ZPS vsebuje tuna sendvič 1,35 g soli/ 100 g izdelka (Veš 

kaj ješ, 2015). 

Statistično pomembna razlika (Pžita za zajtrk = 0,027) je bila ugotovljena pri uživanju žit za zajtrk 

(Preglednica 15.1). V primerjavi med razredi uživajo žita za zajtrk vsaj enkrat dnevno v 

največjem deležu sedmošolci (38,7 %); nekajkrat tedensko jih v primerljivem deležu najraje 

uživajo petošolci (38,8 %) in sedmošolci (40,3 %); mesečno uživanje žit za zajtrk je najbolj 

pogosto za petošolce (23,5 %); nikoli pa tega živila ne uživa 14,4 % anketiranih osnovnošolcev 

– primerjava med razredi kaže, da največji delež devetošolcev (25,3 %) nikoli ne uživa žit za 

zajtrk. 

Preglednica 16: Delež osnovnošolcev glede na pogostost uživanja predpripravljenih jedi in juh in 

glede na razred 

Živilo 

Vsebnost 

soli 
(g/100g 
živila)* R

az
re

d
 Trditev 

M** SD Nikoli Skoraj 

nikoli Občasno Pogosto Zelo 

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

Pred- 

pripravljene 

jedi 

1,5 

5. 60 70,6 16 18,8 5 5,9 2 2,4 2 2,4 1,47 0,894 

7. 40 64,5 14 22,6 7 11,3 0 0,0 1 1,6 1,52 0,825 

9. 43 57,3 17 22,7 4 5,3 8 10,7 3 4,0 1,81 1,182 

Skupaj 143 64,4 47 21,2 16 7,2 10 4,5 6 2,7 1,60 0,992 

Juhe iz 

vrečke 
1,0 

5. 34 40,0 25 29,4 18 21,2 5 5,9 3 3,5 2,04 1,085 

7. 21 33,9 29 46,8 6 9,7 6 9,7 0 0,0 1,95 0,913 

9. 27 36,0 20 26,7 17 22,7 6 8,0 5 6,7 2,23 1,214 

Skupaj 82 36,9 74 33,3 41 18,5 17 7,7 8 3,6 2,08 1,088 

*Podatek o vsebnosti soli v živilu je pridobljen iz mobilne aplikacije »Veš kaj ješ« (Veš kaj ješ, 2015) in predstavlja okvirno vrednost. 

**Povprečne vrednosti (M) so izračunane na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice; 1- Nikoli, 2- Skoraj nikoli (1x na mesec), 3-Občasno 

(nekajkrat na teden), 4-Pogosto (1x na dan) in 5- Zelo pogosto (več kot 1x na dan). 

 

Preglednica 16.1: Vrednosti enosmerne analize variance (ANOVA) o pogostosti uživanja 

predpripravljenih jedi in juh glede na razred  
Živilo F P 

Predpripravljene jedi 2,723 0,068 

Juhe iz vrečke 1,185 0,308 

 

Rezultati, ki so predstavljeni v Preglednici 16, kažejo, da 64,4 % osnovnošolcev nikoli ne uživa 

predpripravljenih jedi, enako velja za juhe iz vrečke (36,9 %). Mesečno uživa več 

osnovnošolcev juhe iz vrečke (33,3 %) kot predpripravljeno hrano (21,2 %). Nekajkrat tedensko 
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prav tako več osnovnošolcev uživa juhe (18,5 %) kot predpripravljene obroke (7,2 %). Dnevno 

več osnovnošolcev uživa juhe iz vrečke (7,7 %) kot predpripravljene jedi (4,5 %). 

Vsebnost soli v juhi iz vrečke je odvisna od proizvajalca in vrsto sestavin juhe, večinoma 

vsebujejo okoli 1 g soli/ 100 g izdelka, nekatere pa tudi visokih 10 g soli in več/ 100 g izdelka 

(Veš kaj ješ, 2015). Juhe iz vrečk in predpripravljene jedi glede na sestavine ne ustrezajo zdravi 

prehrani, zato jih kljub nižji vsebnosti soli raje nadomestimo z doma pripravljenimi toplimi 

obroki. 

Preglednica 17: Delež osnovnošolcev glede na pogostost uživanja prigrizkov in glede na razred 

Živilo 
Vsebnost 

soli (g/100g 

živila)* R
az

re
d
 Trditev 

M** SD Nikoli Skoraj 

nikoli Občasno Pogosto Zelo 

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

Krekerji, 

čips 
2,2 

5. 3 3,5 48 56,5 25 29,4 7 8,2 2 2,4 2,49 0,796 

7. 4 6,5 27 43,5 19 30,6 3 4,8 9 14,5 2,77 1,137 

9. 7 9,3 23 30,7 29 38,7 8 10,7 8 10,7 2,83 1,095 

Skupaj 14 6,3 98 44,1 73 32,9 18 8,1 19 8,6 2,68 1,011 

Arašidi 1,25 

5. 22 25,9 47 55,3 11 12,9 4 4,7 1 1,2 2,00 0,831 

7. 19 30,6 27 43,5 10 16,1 3 4,8 3 4,8 2,10 1,051 

9. 15 20,0 34 45,3 14 18,7 6 8,0 6 8,0 2,39 1,138 

Skupaj 56 25,2 108 48,6 35 15,8 13 5,9 10 4,5 2,16 1,015 

Sladkarije, 

deserti 
1,0 

5. 2 2,4 21 24,7 40 47,1 20 23,5 2 2,4 2,99 0,824 

7. 1 1,6 6 9,7 28 45,2 12 19,4 15 24,2 3,55 1,019 

9. 7 9,3 15 20,0 25 33,3 16 21,3 12 16,0 3,15 1,193 

Skupaj 10 4,5 42 18,9 93 41,9 48 21,6 29 13,1 3,20 1,036 

*Podatek o vsebnosti soli v živilu je pridobljen iz mobilne aplikacije »Veš kaj ješ« (Veš kaj ješ, 2015) in predstavlja okvirno vrednost. 

**Povprečne vrednosti (M) so izračunane na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice; 1- Nikoli, 2- Skoraj nikoli (1x na mesec), 3-Občasno 
(nekajkrat na teden), 4-Pogosto (1x na dan) in 5- Zelo pogosto (več kot 1x na dan). 

 

Preglednica 17.1.: Vrednosti enosmerne analize variance (ANOVA) o pogostosti uživanja 

prigrizkov glede na razred  
Živilo F P 

Krekerji, čips 2,527 0,082 

Arašidi 3,107 0,047* 

Sladkarije, deserti 5,603 0,004* 

*Statistično pomembna razlika (P<0,05) 

 
 

Glede na razred je opaziti statistično pomembno razliko med osnovnošolci pri uživanju arašidov 

(Parašidi = 0,047) ter sladkarij in desertov (Psladkarije, deserti = 0,004) (Preglednica 17.1.).  

Rezultati kažejo, da je za osnovnošolce značilno tedensko in mesečno uživanje izbranih 

prigrizkov. 41,9 % osnovnošolcev nekajkrat tedensko uživa sladkarije, deserte; izstopa delež 

petošolcev (47,1 %) in sedmošolcev (45,2 %). 32,9 % osnovnošolcev pa nekajkrat tedensko 

uživa krekerje in čipse; izstopa delež devetošolcev (38,7 %). 34,7 % osnovnošolcev pa vsaj 

enkrat dnevno uživa sladkarije, deserte; izstopa delež sedmošolcev (43,6 %). 25,2 % 
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osnovnošolcev nikoli ne uživa arašidov, delež tistih, ki nikoli ne uživajo krekerjev, čipsov in 

sladkarij, desertov, je nizek (10,8 %). 

V nadaljevanju (Preglednica 18) so predstavljeni deleži osnovnošolcev glede na pogostost 

uživanja različno slanih živil in glede na spol. 

Preglednica 18: Delež osnovnošolcev glede na pogostost uživanja različno slanih živil in glede na 

spol 

*Statistično pomembna razlika (P<0,05) 

**Povprečne vrednosti (M) so izračunane na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice; 1- Nikoli, 2- Skoraj nikoli (1x na mesec), 3-Občasno 
(nekajkrat na teden), 4-Pogosto (1x na dan) in 5- Zelo pogosto (več kot 1x na dan). 

 

 

Živilo 
 
Spol 

Nikoli 
Skoraj 

nikoli 
Občasno Pogosto 

Zelo 

pogosto  

M** 

 

SD 

 

t 

 

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

f(%

) 
N f(%) 

Šunka 
M 20 18,2 38 34,5 38 34,5 9 8,2 5 4,5 2,46 1,029 

1,281 0,202 
Ž 23 20,5 45 40,2 34 30,4 8 7,1 2 1,8 2,29 0,936 

Klobase 
M 14 12,7 60 54,5 23 20,9 7 6,4 6 5,5 2,37 0,975 

2,169 0,031* 
Ž 28 25,0 56 50,0 19 17,0 7 6,3 2 1,8 2,10 0,910 

Hrenovke 
M 10 9,1 46 41,8 44 40,0 4 3,6 6 5,5 2,55 0,915 

0,966 0,336 
Ž 11 9,8 57 50,9 33 29,5 7 6,3 4 3,6 2,43 0,887 

Jetrna pašteta 
M 41 37,3 34 30,9 24 21,8 6 5,5 5 4,5 2,09 1,105 

1,631 0,104 
Ž 53 47,3 34 30,4 16 14,3 6 5,4 3 2,7 1,86 1,030 

Suha salama 
M 27 24,5 19 17,3 43 39,1 12 10,9 9 8,2 2,61 1,205 

1,585 0,114 
Ž 23 20,5 40 35,7 35 31,3 12 10,7 2 1,8 2,38 0,988 

Pršut 
M 26 23,6 41 37,3 27 24,5 10 9,1 6 5,5 2,35 1,105 

1,709 0,089 
Ž 37 33,0 41 36,6 23 20,5 7 6,3 4 3,6 2,11 1,051 

Sir 
M 11 10,0 20 18,2 42 38,2 21 19,1 16 14,5 3,10 1,165 

1,429 0,154 
Ž 13 11,6 17 15,2 56 50,0 21 18,8 5 4,5 2,89 0,990 

Mleko 
M 4 3,6 11 10,0 17 15,5 44 40,0 34 30,9 3,85 1,085 

0,422 0,674 
Ž 4 3,6 6 5,4 31 27,7 40 35,7 31 27,7 3,79 1,026 

Margarina 
M 39 35,5 26 23,6 29 26,4 9 8,2 7 6,4 2,26 1,209 

0,916 0,361 
Ž 39 34,8 32 28,6 32 28,6 6 5,4 3 2,7 2,13 1,041 

Kislo zelje 
M 36 32,7 43 39,1 15 13,6 11 10,0 5 4,5 2,15 1,124 

-0,801 0,424 
Ž 22 19,6 56 50,0 21 18,8 9 8,0 4 3,6 2,26 0,984 

Zelenjava v 

slanici 

M 50 45,5 29 26,4 15 13,6 8 7,3 8 7,3 2,05 1,244 
1,704 0,090 

Ž 58 51,8 31 27,7 15 13,4 5 4,5 3 2,7 1,79 1,017 

Krekerji, čips 
M 5 4,5 47 42,7 36 32,7 10 9,1 12 10,9 2,79 1,050 

1,556 0,121 
Ž 9 8,0 51 45,5 37 33,0 8 7,1 7 6,3 2,58 0,965 

Arašidi 
M 24 21,8 50 45,5 25 22,7 6 5,5 5 4,5 2,25 1,009 

1,413 0,159 
Ž 32 28,6 58 51,8 10 8,9 7 6,3 5 4,5 2,06 1,016 

Kruh 
M 0 0,0 3 2,7 10 9,1 38 34,5 59 53,6 4,39 0,767 

0,942 0,347 
Ž 1 0,9 1 0,9 11 9,8 50 44,6 49 43,8 4,29 0,755 

Pica 
M 0 0,0 67 60,9 31 28,2 6 5,5 6 5,5 2,55 0,830 

1,778 0,077 
Ž 5 4,5 71 63,4 29 25,9 4 3,6 3 2,7 2,37 0,747 

Žita za zajtrk 
M 15 13,6 18 16,4 41 37,3 27 24,5 9 8,2 2,97 1,137 

0,626 0,532 
Ž 17 15,2 23 20,5 41 36,6 19 17,0 12 10,7 2,88 1,186 

Kečap 
M 18 16,4 52 47,3 25 22,7 7 6,4 8 7,3 2,41 1,069 

2,603 0,010* 
Ž 42 37,5 36 32,1 21 18,8 13 11,6 0 0,0 2,04 1,017 

Predpripravljene 

jedi 

M 67 60,9 26 23,6 10 9,1 5 4,5 2 1,8 1,63 0,956 
0,419 0,676 

Ž 76 67,9 21 18,8 6 5,4 5 4,5 4 3,6 1,57 1,029 

Ribe v 

konzervi 

M 53 48,2 33 30,0 16 14,5 5 4,5 3 2,7 1,84 1,018 
1,086 0,279 

Ž 59 52,7 34 30,4 15 13,4 2 1,8 2 1,8 1,70 0,899 

Juha iz 

vrečke 

M 39 35,5 41 37,3 17 15,5 8 7,3 5 4,5 2,08 1,102 
0,071 0,943 

Ž 43 38,4 33 29,5 24 21,4 9 8,0 3 2,7 2,07 1,080 

Sladkarije 
M 5 4,5 15 13,6 46 41,8 25 22,7 19 17,3 3,35 1,062 

2,115 0,036* 
Ž 5 4,5 27 24,1 47 42,0 23 20,5 10 8,9 3,05 0,994 
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Statistično pomembno razliko pri ugotavljanju pogostosti uživanja različno slanih živil glede 

na spol smo opazili pri uživanju klobas (Pklobase = 0,031), kečapa (Pkečap = 0,010) in sladkarij 

(Psladkarije = 0,036) (Preglednica 18). V primerjavi med spoloma smo opazili, da klobase, kečap 

in sladkarije večkrat dnevno uživajo fantje. Dnevno po klobasah v primerljivem deležu 

posegajo tako dekleta (6,3 %) kot fantje (6,4 %), dnevno uživanje kečapa je bolj značilno za 

dekleta, dnevno uživanje sladkarij pa je bolj značilno za fante. Dekleta (42,0 %) v primerljivem 

deležu kot fantje (41,8 %) nekajkrat tedensko uživajo sladkarije.  

Uživanje klobas enkrat mesečno je bolj pogosto za dečke, uživanje kečapa ravno tako, mesečno 

uživanje sladkarij pa je v primerjavi med spoloma bolj značilno za deklice. 

Klobas nikoli ne uživa večji delež deklet (25,0 %), ravno tako kečapa (37,5 %), sladkarij pa 

fantje (4,5 %) in dekleta (4,5 %) v primerljivem deležu. 

Vsaj enkrat dnevno uživanje slanih živil, kot so suha salama, pršut, sir, krekerji in čips, žita za 

zajtrk, kečap in juhe, je bolj značilno za fante kot dekleta. Pri pogostem oziroma zelo pogostem 

uživanju kruha skoraj ni razlik med dekleti in fanti (Preglednica 18). 

4.5.2 Izbira živila z najvišjo in najmanjšo vsebnostjo soli 

Da bi ugotovili, kakšno predstavo imajo osnovnošolci o količini soli v živilih, smo jim ponudili 

dva nabora šestih živil z različno vsebnostjo soli. Iz prvega nabora živil so izbrali živilo, ki po 

njihovem mnenju vsebuje največ soli, iz drugega nabora pa živilo, za katerega menijo, da 

vsebuje najmanj soli. Izmed naštetih živil največ soli vsebuje suha salama, najmanj pa 

margarina. Rezultati so predstavljeni v preglednicah (Preglednica 19 do 22). 

Preglednica 19: Delež osnovnošolcev glede na izbor živila z najvišjo vsebnostjo soli in glede na 

razred 
Živilo margarina kruh čips hrenovke kečap suha salama 

Vsebnost soli 
(g/100g živila) 

0,56 1,25 2,20 2,40 3,75 4,30 

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

5. 0 0,0 2 2,4 71 83,5 1 1,2 5 5,9 6 7,1 

7. 2 3,2 1 1,6 48 77,4 1 1,6 1 1,6 9 14,5 

9. 2 2,7 0 0,0 59 78,7 0 0,0 2 2,7 12 16,0 

Skupaj 4 3,6 3 1,4 178 80,2 2 0,9 8 3,6 27 12,2 

 

Preglednica 19 prikazuje izbor živila z najvišjo vsebnostjo soli glede na razred osnovnošolcev. 

Razlike med razredi niso statistično pomembne (P = 0,389).  

Osnovnošolci v največjem deležu ocenjujejo (80,2 %), da največ soli od ponujenih živil vsebuje 

čips. Po podatkih aplikacije »Veš kaj ješ« (2015) od vseh živil v preglednici čips ne vsebuje 
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največ soli (2,2 g soli/ 100 g). Morda so osnovnošolci izbrali čips kot najbolj slano živilo, saj 

jim je poznan kot slan prigrizek. Najvišji delež osnovnošolcev, ki so izbrali čips, obiskuje 5. 

razred (83,5 %), sledijo osnovnošolci 9. razreda (78,7 %) in osnovnošolci 7. razreda (77,4 %). 

Najvišjo vsebnost soli ima suha salama (4,3 g soli/ 100 g). Suho salamo kot živilo z najvišjo 

vsebnostjo soli je izbralo le 12,2 % osnovnošolcev; največ devetošolcev (16,0 %), nekaj manj 

sedmošolcev (14,5 %) in najmanj petošolcev (7,1 %).  

Kečap je izbralo 3,6 % osnovnošolcev. Glede na podatke aplikacije »Veš kaj ješ« (2015) 

vsebuje kečap povprečno 3,75 g soli/ 100 g, le 0,55 g manj kot najbolj slano živilo, suha salama. 

Glede na rezultate lahko sklepamo, da osnovnošolci ne poznajo dobro izbranih živil iz skupine 

živil z visoko vsebnostjo soli.  

Preglednica 20: Delež osnovnošolcev glede na izbor živila z najvišjo vsebnostjo soli in glede na spol 
Živilo margarina kruh čips hrenovke Kečap suha salama 

Vsebnost soli 
(g/100g živila) 

0,56 1,25 2,20 2,40 3,75 4,30 

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

M 1 0,9 1 0,9 88 80,0 2 1,8 5 4,5 13 11,8 

Ž 3 2,7 2 1,8 90 80,4 0 0,0 3 2,7 14 12,5 

 

Izbor živila z najvišjo vsebnostjo soli glede na spol (Preglednica 19) ne kaže statistično 

pomembnih razlik (P = 0,568). Čips je kot živilo z najvišjo vsebnostjo soli izbralo 80,0 % 

dečkov in 80,4 % deklet. Suho salamo, ki vsebuje najvišji delež soli, je izbralo nekoliko več 

deklet (12,5 %) kot fantov (11,8 %). 

Preglednica 21: Delež osnovnošolcev glede na izbor živila z najnižjo vsebnostjo soli in glede na 

razred 
Živilo margarina kruh čips hrenovke kečap suha salama 

Vsebnost soli 
(g/100g živila) 

0,56 1,25 2,2 2,4 3,75 4,3 

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

5. 22 25,9 39 45,9 2 2,4 9 10,6 9 10,6 4 4,7 

7. 19 30,6 23 37,1 2 3,2 5 8,1 12 19,4 1 1,6 

9. 17 23,3 31 42,5 1 1,4 14 19,2 5 6,8 5 6,8 

Skupaj 58 26,4 93 42,3 5 2,3 28 12,7 26 11,8 10 4,5 

 

Preglednica 20 prikazuje izbor živila z najnižjo vsebnostjo soli glede na razred osnovnošolcev. 

Razlike glede na razred niso statistično pomembne (P = 0,268). 

Najvišji delež osnovnošolcev (42,3 %) je izbralo kruh kot najmanj slano živilo od ponujenih. 

Zanimivo je, da so osnovnošolci izbrali kruh, saj se kruh v različnih medijih pogosto označuje 

kot živilo z visoko vsebnostjo soli. Glede na izbor osnovnošolcev lahko sklepamo, da ta 
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informacija ni razširjena med mlajšo populacijo. Po podatkih ZPS vsebuje kruh povprečno 2,2 

g soli/ 100 g živila (Veš kaj ješ, 2015).  

Manjšo vsebnost soli v primerjavi s kruhom ima margarina (0,56 g soli/ 100 g živila), kar je 

tudi najnižja vsebnost soli od vseh živil v Preglednici 20. Margarino kot najmanj slano živilo 

je izbralo 26,4 % osnovnošolcev. 

Po izboru nekaterih osnovnošolcev vsebujejo najmanj soli še hrenovke (12,7 %), kečap 

(11,8 %), suha salama (4,5 %), čips (2,3 %). Vsa izbrana živila vsebujejo med 2,2 g in 4,3 g 

soli /100 g živila (Veš kaj ješ, 2015). 

Iz podatkov, ki so predstavljeni v Preglednici 20 in 21, lahko sklepamo, da večina 

osnovnošolcev ni seznanjena z vsebnostjo soli v izbranih živilih. Imajo napačne predstave o 

vsebnosti soli v živilih. Osnovnošolce bi bilo potrebno informirati o vsebnosti soli v živilih in 

o možnih zamenjavah zanje. 

Preglednica 22: Delež osnovnošolcev glede na izbor živila z najnižjo vsebnostjo soli in glede na spol 
Živilo margarina kruh čips hrenovke kečap suha salama 

Vsebnost soli 

(g/100g živila) 
0,56 1,25 2,20 2,40 3,75 4,30 

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

M 22 20,4 46 42,6 1 0,9 17 15,7 15 13,9 7 6,5 

Ž 36 32,1 47 42,0 4 3,6 11 9,8 11 9,8 3 2,7 

 

Izbor živila z najmanj soli glede na spol ni pokazal statistično pomembnih razlik (P = 0,125). 

Kruh kot živilo z najnižjo vsebnostjo soli je napačno izbral primerljiv delež fantov (42,6 %) in 

deklet (42,0 %). Margarino, ki vsebuje najmanj soli od vseh živil iz Preglednice 22, je izbralo 

več deklet (32,1 %) kot fantov (20,4 %). 

4.6 Branje informacij na embalaži živil 

Informacije na embalaži živila potrošniku omogočajo, da izbira živila tudi glede na vsebnost 

sestavin in hranilnih snovi. Žal so te informacije težje berljive, pogosto nerazumljive potrošniku 

ali pa jih zaradi nezadostnega znanja in razumevanja v večini primerov ne berejo. Da bi 

ugotovili, v kolikšni meri te informacije berejo otroci, smo v vprašalnik vključili tudi vprašanja 

s tega področja. 
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Preglednica 23: Pogostost preverjanja podatkov na embalaži živila glede na razred 

 
Preglednica 23.1: Vrednost preizkusa χ2 o pogostosti preverjanja podatkov na embalaži živila glede 

na razred 
Podatek na embalaži živila χ2 P 

Energijska vrednost 58,202 0,000* 

Količina beljakovin 70,979 0,000* 

Količina ogljikovih hidratov 45,349 0,000* 

Količina sladkorja 35,490 0,000* 

Količina maščob 27,382 0,001* 

Količina nasičenih maščobnih kislin 43,583 0,000* 

Količina prehranske vlaknine 49,595 0,000* 

Količina soli 40,198 0,000* 

*Statistično pomembna razlika (P<0,05) 

 

Zanimanje osnovnošolcev za informacije o sestavi živil glede na razred je predstavljeno v 

Preglednici 23. Največji delež (36,0 %) vseh anketiranih osnovnošolcev nikoli ne preverja 

podatka o vsebnosti soli. Glede na razred po deležu bistveno izstopa 62,9 % osnovnošolcev 7. 

razreda, v manjšem deležu, 37,3 % osnovnošolcev 9. razreda, najmanjši delež osnovnošolcev, 

 

Podatek na 

embalaži živila 

 R
az

re
d

 

Trditev 

Ne vem, kaj 

pomeni 

ta podatek 

 

Nikoli 

 

Skoraj nikoli 

 

Občasno 

 

Vedno 

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

Energijska vrednost 

5. 23 27,1 12 14,1 18 21,2 23 27,1 9 10,6 

7. 2 3,2 33 53,2 12 19,4 13 21,0 2 3,2 

9. 0 0,0 19 25,3 21 28,0 23 30,7 12 16,0 

Skupaj 25 11,3 64 28,8 51 23,0 59 26,6 23 10,4 

Količina beljakovin 

5. 16 18,8 8 9,4 21 24,7 34 40,0 6 7,1 

7. 2 3,2 36 58,1 11 17,7 9 14,5 4 6,5 

9. 0 0,0 22 29,3 23 30,7 14 18,7 16 21,3 

Skupaj 18 8,1 66 29,7 55 24,8 57 25,7 26 11,7 

Količina ogljikovih 

hidratov 

5. 16 18,8 13 15,3 27 31,8 23 27,1 6 7,1 

7. 2 3,2 34 54,8 12 19,4 9 14,5 5 8,1 

9. 0 0,0 23 30,7 19 25,3 24 32,0 9 12,0 

Skupaj 18 8,1 70 31,5 58 26,1 56 25,2 20 9,0 

Količina sladkorja 

5. 12 14,1 9 10,6 25 29,4 31 36,5 8 9,4 

7. 0 0,0 24 38,7 14 22,6 16 25,8 8 12,9 

9. 0 0,0 20 26,7 19 25,3 23 30,7 13 17,3 

Skupaj 12 5,4 53 23,9 58 26,1 70 31,5 29 13,1 

Količina maščob 

5. 10 11,8 11 12,9 20 23,5 37 43,5 7 8,2 

7. 1 1,6 24 38,7 15 24,2 18 29,0 4 6,5 

9. 2 2,7 24 32,0 11 14,7 25 33,3 13 17,3 

Skupaj 13 5,9 59 26,6 46 20,7 80 36,0 24 10,8 

Količina nasičenih 

maščobnih kislin 

5. 24 28,2 13 15,3 25 29,4 17 20,0 6 7,1 

7. 5 8,1 35 56,5 12 19,4 7 11,3 3 4,8 

9. 3 4,0 27 36,0 23 30,7 12 16,0 10 13,3 

Skupaj 32 14,4 75 33,8 60 27,0 36 16,2 19 8,6 

Količina prehranske 

vlaknine 

5. 24 28,2 13 15,3 24 28,2 18 21,2 6 7,1 

7. 5 8,1 37 59,7 13 21,0 5 8,1 2 3,2 

9. 2 2,7 31 41,3 16 21,3 19 25,3 7 9,3 

Skupaj 31 14,0 81 36,5 53 23,9 42 18,9 15 6,8 

Količina soli 

5. 10 11,8 13 15,3 25 29,4 28 32,9 9 10,6 

7. 0 0,0 39 62,9 8 12,9 11 17,7 4 6,5 

9. 3 4,0 28 37,3 18 24,0 21 28,0 5 6,7 

Skupaj 13 5,9 80 36,0 51 23,0 60 27,0 18 8,1 
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ki nikoli ne preverja količine soli v živilu, pa predstavlja 15,3 % osnovnošolcev 5. razreda. Iz 

primerjave med razredi je razvidno, da vsebnost soli v živilu občasno ali vedno v največjem 

deležu preverjajo petošolci (43,5 %), zatem devetošolci (34,7 %) in sedmošolci (24,2 %).  

5,9 % vseh anketiranih osnovnošolcev celo trdi, da ne ve kaj, pomeni ta podatek. Glede na to, 

da je jasno navedeno, da gre za vsebnost soli v živilu, ni razloga, da tega podatka ne bi razumeli, 

ne glede na razred, ki ga osnovnošolci obiskujejo, oziroma starost. 

Količino sladkorja v živilu vedno preverja 13,1 % osnovnošolcev; od tega 17,3 % 

devetošolcev, 12,9 % sedmošolcev in 9,4 % petošolcev. 

Količino beljakovin v živilu vedno preverja 11,7 % osnovnošolcev; od tega 21,3 % 

devetošolcev, 7,1 % petošolcev in 6,5 % sedmošolcev. 

Vsebnost maščob v živilu vedno preverja 10,8 % osnovnošolcev; od tega 17,3 %, 

devetošolcev, 8,2 % petošolcev in 6,5 % sedmošolcev. 

Energijsko vrednost živila vedno preverja 10,4 % osnovnošolcev; od tega 16,0 % 

devetošolcev, 10,6 % petošolcev in 3,2 % sedmošolcev. 

Količino ogljikovih hidratov vedno preverja 9,0 % osnovnošolcev; od tega 12,0 % 

devetošolcev, 8,1 % sedmošolcev in 7,1 % petošolcev. 

Količino soli vedno preverja 8,1 % osnovnošolcev; od tega 10,6 % petošolcev, 6,7 % 

devetošolcev in 6,5 % sedmošolcev. 

Količino nasičenih maščobnih kislin v živilu vedno preverja 8,6 % osnovnošolcev; od tega 

13,3 % devetošolcev, 7,1 % petošolcev in 4,8 % sedmošolcev. 

Delež prehranske vlaknine v živilu vedno zanima 6,8 % osnovnošolcev; od tega 9,3 % 

devetošolcev, 7,1 % petošolcev in 3,2 % sedmošolcev. 

V primerjavi med razredi večino informacij na embalaži izdelka v največjem deležu preverjajo 

devetošolci.  

14,4 % osnovnošolcev ne pozna izraza nasičena maščobna kislina, 14,0 % prehranske vlaknine, 

11,3 % energijske vrednosti, 8,1 % beljakovine, 8,1 % ogljikovi hidrati, 5,9 % maščobe, 5,9 % 

soli in 5,4 % sladkorja. 

Označevanje živil se kot vsebina predmeta Gospodinjstvo obravnava v 6. razredu osnovne šole, 

v sklopu modula Hrana in prehrana (Učni načrt, 2011). Za osnovnošolce sedmih in devetih 



Džudović I. (2015). Poznavanje živil z visoko vsebnostjo soli med osnovnošolci. Diplomsko delo. Ljubljana, 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 

42 

 

razredov se tako pričakuje, da so že usvojili temeljna znanja o pomembnosti izbire kakovostnih 

živil in koristnosti preverjanja označb na živilih, ki omogočajo potrošniku zdravo izbiro s 

primerno količino hranilnih snovi. 

Rezultati ankete kažejo nasprotno, delež sedmošolcev, ki redno preverja posamezne sestavine 

živila, je v večini manjši v primerjavi z deležem petošolcev.  

Naše ugotovitve potrjujejo pretekle rezultate raziskav med slovenskimi potrošniki, ki kažejo, 

da potrošnika vse informacije na živilu ne zanimajo, najpogosteje pa preveri ceno, poreklo in 

rok uporabnosti izdelka (Prašnički, 2013).  

Preglednica 24: Pogostost preverjanja informacij na embalaži živila glede na spol 

 

 

Podatek na 

embalaži živila 

S
p

o
l 

Trditev 

Ne vem, kaj 

pomeni 

ta podatek 

Nikoli Skoraj nikoli Občasno Vedno 

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

Energijska vrednost 

(ev) 

M 11 10,0 35 31,8 26 23,6 29 26,4 9 8,2 

Ž 14 12,5 29 25,9 25 22,3 30 26,8 14 12,5 

Količina beljakovin 

(b) 

M 7 6,4 41 37,3 26 23,6 22 20,0 14 12,7 

Ž 11 9,8 25 22,3 29 25,9 35 31,3 12 10,7 

Količina ogljikovih 

hidratov (oh) 

M 7 6,4 41 37,3 29 26,4 26 23,6 7 6,4 

Ž 11 9,8 29 25,9 29 25,9 30 26,8 13 11,6 

Količina sladkorja (sl) 
M 6 5,5 33 30,0 25 22,7 35 31,8 11 10,0 

Ž 6 5,4 20 17,9 33 29,5 35 31,3 18 16,1 

Količina maščob (m) 
M 7 6,4 37 33,6 22 20,0 33 30,0 11 10,0 

Ž 6 5,4 22 19,6 24 21,4 47 42,0 13 11,6 

Količina nasičenih 

maščobnih kislin (nmk) 

M 14 12,7 45 40,9 26 23,6 15 13,6 10 9,1 

Ž 18 16,1 30 26,8 34 30,4 21 18,8 9 8,0 

Količini prehranske 

vlaknine (pv) 

M 11 10,0 46 41,8 24 21,8 21 19,1 8 7,3 

Ž 20 17,9 35 31,3 29 25,9 21 18,8 7 6,3 

Količina soli (s) 
M 5 4,5 42 38,2 24 21,8 30 27,3 9 8,2 

Ž 8 7,1 38 33,9 27 24,1 30 26,8 9 8,0 

 

Pogostost preverjanja informacij na embalaži živila glede na spol osnovnošolcev (Preglednica 

24) ne kaže statistično pomembnih razlik (Pev = 0,731; Pb = 0,090; Poh = 0,286; Psl = 0,202; Pm 

= 0,160; Pnmk = 0,231; Ppv = 0,328; Ps = 0,902). Količino soli v živilu vedno preverja primerljiv 

delež deklet (8,0 %) in fantov (8,2 %).  

4.7 Poznavanje najvišjega dovoljenega dnevnega vnosa soli za otroke 

Glede na visok delež (84,7 %) osnovnošolcev, ki občasno dosoljuje hrano (Preglednica 8), nas 

je zanimalo, ali so osnovnošolci seznanjeni z najvišjim še dovoljenim dnevnim vnosom soli za 

njihovo starost.  
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Preglednica 25: Poznavanje najvišjega dovoljenega dnevnega vnosa soli za otroke v starosti med 9 in 

13 let glede na razred 
R

az
re

d
 Trditev 

Ne vem 
do 2,5g 

(1/2 čajne žličke) 

do 5g 

(čajna žlička) 

do 10g 

(2 čajni žlički) 

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

5. 31 36,5 19 22,4 33 38,8 2 2,4 

7. 25 40,3 19 30,6 14 22,6 4 6,5 

9. 19 25,3 29 38,7 22 29,3 5 6,7 

Skupaj 75 33,8 67 30,2 69 31,1 11 5,0 

*Najvišji dovoljeni dnevni vnosa soli za otroke v starosti med 9 in 13 let, predstavlja vrednost do 5 g soli (WHO, 2012). 

 

V Preglednici 25 je predstavljeno poznavanje najvišjega dovoljenega dnevnega vnosa soli za 

otroke v starosti med 9 in 13 leti glede na razred. Statistično pomembne razlike niso ugotovljene 

(P = 0,085). Za lažjo predstavo smo poleg količine soli v gramih navedli še primerjavo z 

domačo mero (čajna žlička).  

Največji delež anketiranih osnovnošolcev, 33,8 % se je odločilo, da ne pozna pravega podatka. 

Ta odgovor je izbralo največ osnovnošolcev 7. razreda (40,3 %), nekaj manj osnovnošolcev 5. 

razreda (36,5 %) in najmanj 9. razreda (25,3 %). 

Manjši delež osnovnošolcev, 31,1 % trdi, da predstavlja najvišji dovoljen dnevni vnos polna 

čajna žlička soli (do 5 g). Za odraslo osebo je priporočen vnos natrija <2 g/dan, kar predstavlja 

5 g soli/dan - vrednost vključuje vse možne vire soli v prehrani (WHO, 2012). Enaka količina 

soli, 5 g/ dan, predstavlja najvišji dovoljeni vnos za otroke v starosti med 9 in 13 let (WHO, 

2012). Zanimivo je, da je v primerjavi med razredi poznal iskano količino soli največji delež 

osnovnošolcev 5. razreda (38,8 %), v manjšem deležu pa osnovnošolci 9. (29,3 %) in 7. razreda 

(22,6 %).  

30,2 % osnovnošolcev je mnenja, da predstavlja iskani vnos 2,5 g soli. Seveda gre za optimalno 

in zdravo izbiro dnevno zaužite količine soli. Primerjava med razredi kaže, da je v največjem 

deležu vrednost 2,5 g soli izbralo največ osnovnošolcev 9. razreda (38,7 %), v manjšem deležu 

pa osnovnošolci 7. (30,6 %) in 5. razreda (22,4 %).  

Preglednica 26: Poznavanje najvišjega dovoljenega dnevnega vnosa soli za otroke v starosti med 9 in 

13 let glede na spol 

S
p

o
l 

Trditev 

Ne vem do 2,5g do 5g do 10g 

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

M 36 32,7 27 24,5 41 37,3 6 5,5 

Ž 39 34,8 40 35,7 28 25,0 5 4,5 
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Poznavanje najvišjega dovoljenega dnevnega vnosa soli za otroke med 9. in 13. letom glede na 

spol (Preglednica 26) ne kaže statistično pomembnih razlik (P = 0,160), kljub temu pa je 

pravilni odgovor izbral večji delež fantov (37,3 %) kot deklet (25,0 %). 

 

4.8 Prekomerno uživanje soli in vpliv na zdravje 

Del raziskovanja smo namenili tudi poznavanju tveganja za zdravje v primeru dolgotrajnega 

prekomernega uživanja soli, sladkorja in maščobe. V teoretičnem delu smo tudi opisali 

negativne vplive na zdravje v primeru dolgotrajnega prekomernega uživanja soli (poglavje 

2.5.2).  

Glede na razred se kaže statistično pomembna razlika pri poznavanju tveganja za zdravje v 

primeru prekomernega uživanja soli (P = 0,024) in maščobe (P = 0,050). 

Preglednica 27: Poznavanje tveganja za zdravje v primeru prekomernega uživanja soli, sladkorja in 

maščobe glede na razred 

Prekomerno 

uživanje 

R
az

re
d
 Nič 

Tveganja 

Minimalno 

tveganje 

Zmerno 

tveganje 

Veliko 

tveganje 

Zelo veliko 

Tveganje 

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

Sol 

5. 1 1,2 13 15,3 32 37,6 28 32,9 11 12,9 

7. 4 6,5 4 6,5 21 33,9 22 35,5 11 17,7 

9. 3 4,0 4 4,0 16 21,3 30 40,0 22 29,3 

Skupaj 8 3,6 21 9,5 69 31,1 80 36,0 44 19,8 

Sladkor 

5. 1 1,2 7 8,2 29 34,1 31 36,5 17 20,0 

7. 3 4,8 4 6,5 17 27,4 21 33,9 17 27,4 

9. 2 2,7 3 4,0 20 26,7 28 37,3 22 29,3 

Skupaj 6 2,7 14 6,3 66 29,7 80 36,0 56 25,2 

Maščoba 

5. 2 2,4 7 8,2 32 37,6 26 30,6 18 21,2 

7. 3 4,8 0 0,0 14 22,6 22 35,5 23 37,1 

9. 3 4,0 1 1,3 23 30,7 23 30,7 25 33,3 

Skupaj 8 3,6 8 3,6 69 31,1 71 32,0 66 29,7 

 

Največji delež osnovnošolcev meni, da prekomerno uživanje soli povzroča veliko (36,0 %) 

oziroma zmerno (31,1 %) tveganje. Da predstavlja dolgotrajno uživanje velikih količin soli zelo 

veliko tveganje za zdravje, meni manjši delež osnovnošolcev(19,8 %); v primerjavi med razredi 

meni tako največ devetošolcev (29,3 %).  

Majhen delež osnovnošolcev je mnenja, da prekomerno uživanje soli ne povzroča 

zdravstvenega tveganja za organizem (3,6 %), oziroma da je tveganje minimalno (9,5 %).  

Če primerjamo, kakšno tveganje osnovnošolcem predstavljajo sol, sladkor in maščoba, 

opazimo, da so mnenja glede na razred različna. Primerjava v kategoriji zelo veliko tveganje 

pokaže, da se osnovnošolci najbolj zavedajo tveganja, ki ga povzroča uživanje maščobe 
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(29,7 %); manj osnovnošolcev se zaveda tveganja uživanja sladkorja (25,2 %), najmanj 

osnovnošolcev (19,8 %) pa tveganja pri dolgotrajnem prekomernem uživanju soli. 

Opaziti je, da se osnovnošolci zavedajo tveganja za zdravje v primeru dolgotrajnega 

prekomernega uživanja soli, bolj pa sladkorja in maščobe. Negativni vplivi velikih količin 

maščobe in sladkorja, t.i. »sladkega ubijalca«, kakor se pojavlja v medijih in na svetovnem 

spletu, so v zadnjem času osrednja tema pogovora zdravega prehranjevanja vseh starostnih 

skupin, tudi mlajših (RTV, 2014). Mladi pogosto enačijo maščobe in sladkorje s »praznimi 

kalorijami« in povišano telesno maso, debelostjo. Negativnih vplivov soli na zdravje pa se v 

krogu mladih ne omenja pogosto, zato večina osnovnošolcev soli ne sprejema za zelo škodljivo 

za zdravje, kar kaže tudi rezultat poznavanja tveganja iz Preglednice 27. 

 

Preglednica 28: Poznavanje tveganja za zdravje v primeru prekomernega uživanja soli, sladkorja in 

maščobe glede na spol 

Prekomerno 

uživanje S
p

o
l 

Nič 

Tveganja 

Minimalno 

tveganje 
Zmerno tveganje Veliko tveganje 

Zelo veliko 

tveganje 

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

Sol 
M 5 4,5 11 10,0 34 30,9 34 30,9 26 23,6 

Ž 3 2,7 10 8,9 35 31,3 46 41,1 18 16,1 

Sladkor 
M 5 4,5 7 6,4 35 31,8 38 34,5 25 22,7 

Ž 1 0,9 7 6,3 31 27,7 42 37,5 31 27,7 

Maščoba 
M 7 6,4 6 5,5 36 32,7 31 28,2 30 27,3 

Ž 1 0,9 2 1,8 33 29,5 40 35,7 36 32,1 

 

Rezultati poznavanja tveganja za zdravje v primeru dolgotrajnega prekomernega uživanja soli, 

sladkorja in maščobe glede na spol niso pokazali statistično pomembnih razlik (Psol = 0,434; 

Pmaščoba = 0,081; Psladkor = 0,443). 

Zelo veliko tveganje v primeru dolgotrajnega uživanja soli je izbral večji delež fantov kot 

deklet; pri prekomernem uživanju maščobe in sladkorja pa so se za zelo veliko tveganje v 

večjem številu odločila dekleta. Opaziti je, da se dekleta bolj zavedajo velikega tveganja v 

primeru dolgotrajnega uživanja soli, sladkorja in maščob kot fantje.  
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5 SKLEP 

Raziskava, opravljena med osnovnošolci 5., 7. in 9. razreda, je bila osredotočena na pogostost 

uživanja in poznavanja živil z visoko vsebnostjo soli, pogostost soljenja hrane in poznavanja 

tveganja za zdravje v primeru dolgotrajnega uživanja visokih količin soli v prehrani.  

Izsledki predhodno objavljenih raziskav kažejo, da ima povišan vnos soli vpliv na povišanje 

krvnega tlaka in nastanek nekaterih kardiovaskularnih in drugih obolenj (WHO, 2010). Kljub 

pozivom SZO in drugih lokalnih zdravstvenih organizacij k preventivnemu zniževanju količine 

zaužite soli (WHO, 2010; Hlastan Ribič in sod., 2010), zadnje raziskave še vedno kažejo visok 

povprečni dnevni vnos soli med prebivalci Slovenije (Hlastan Ribič in sod., 2010). Zaradi 

negativnih vplivov prekomernega uživanja soli je pomembno že v otroštvu otroke navaditi na 

zmernejšo uporabo soli in izbiro manj slanih živil. Pri tem imamo pomembno vlogo tako starši 

kot tudi strokovni delavci v šolah in zdravstvenih ustanovah. Neustrezne prehranjevalne 

navade, ki jih otroci pridobijo v otroštvu, je namreč kasneje, v odrasli dobi, težje opustiti.  

V raziskavo je bilo vključenih 222 osnovnošolcev iz Novega mesta in Ljubljane. Osnovnošolci 

so podali oceno o količini soli, ki naj bi jo zaužili v enem dnevu. Več kot polovica anketiranih 

osnovnošolcev ocenjuje, da dnevno zaužijejo malo soli. Delež fantov in deklet je primerljiv 

(Preglednica 5). Četrtina osnovnošolcev pa ocenjuje, da dnevno zaužije veliko soli (Preglednica 

4). Delež teh otrok ni visok, a ni zanemarljiv. Glede na njihovo lastno oceno bi bilo v nadaljnjih 

raziskavah potrebno ugotoviti, kako točna je njihova predstava o količini zaužite soli. Otroke 

je potrebno, ne glede na njihovo oceno zaužite soli, navajati na manj slano hrano in jih poučiti 

o zdravi izbiri živil, ki vsebujejo manj soli, še posebno tiste, ki redno uživajo slana živila in 

imajo navado dosoljevati hrano. Primerno je opozoriti tudi starše in skrbnike otrok na 

prekomerno soljenje domačih obrokov. 

Zanimala nas je tudi ocena osnovnošolcev o slanosti hrane doma in v šoli. Rezultati 

(Preglednica 6) kažejo, da večina osnovnošolcev (80,6 %) ocenjuje domačo hrano kot primerno 

slano. Polovica anketiranih (52,7 %) je primerno slano ocenilo tudi hrano, ki jo uživajo v šoli. 

15,8 % osnovnošolcev je mnenja, da je hrana, ki jo uživajo doma ali v šoli, premalo slana. 

Predvidevamo lahko, da ti osnovnošolci doma samostojno dosoljujejo živila, za katera menijo, 

da niso dovolj slana, saj sklepamo, da je dostopnost soli v domačem okolju večja kot v šoli.  

Raziskali smo, kako pogosto osnovnošolci dosoljujejo hrano, poleg tega nas je zanimalo še, ali 

namesto soli uporabljajo nadomestke, kot so začimbe in dišavnice (Preglednica 8).  



Džudović I. (2015). Poznavanje živil z visoko vsebnostjo soli med osnovnošolci. Diplomsko delo. Ljubljana, 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 

47 

 

Statistično pomembna razlika v dosoljevanju hrane glede na razred, se kaže pri vprašanju 

»Kako pogosto soliš hrano brez predhodnega okušanja?« (P = 0,019). Več kot polovica 

osnovnošolcev navaja, da nikoli ne solijo hrane pred okušanjem. Občasno to počne tretjina 

osnovnošolcev. Prav tako se kaže statistično pomembna razlika med razredi pri vprašanju 

»Kako pogosto dodaš hrani druge začimbe namesto soli?« (P = 0,012). Nekaj manj kot polovica 

osnovnošolcev ocenjuje, da začimbe in dišavnice kot nadomestek soli uporabljajo občasno. 

Opaziti je, da sedmošolci pogosteje občasno dodajajo druge začimbe hrani namesto soli v 

primerjavi s petošolci in devetošolci. Tretjina pa tega nikoli ne počne. Osnovnošolce smo 

vprašali tudi, kako pogosto solijo hrano, ki so jo prej poskusili. Polovica jih ocenjuje, da to 

počnejo občasno. Nekaj manj kot tretjina osnovnošolcev celo ocenjuje, da hrane po okušanju 

nikoli ne solijo. Tako ocenjuje največji delež sedmošolcev.  

Glede na spol so opazne statistično pomembne razlike pri vprašanju »Kako pogosto soliš hrano 

brez predhodnega poskušanja?« (P = 0,007). Podatki kažejo, da so dekleta tista, ki v večjem 

deležu nikoli ne solijo hrane brez predhodnega poskušanja. Občasno, pogosto in zelo pogosto 

dodajanje soli brez predhodnega okušanja pa je v večjem deležu značilno za fante.  

Soljenje hrane se je med osnovnošolci izkazalo za precej pogosto vsaj pri eni jedi. Največ 

osnovnošolcev soli eno vrsto hrane (55 osnovnošolcev), večina vsaj dve ali tri (45 

osnovnošolcev), 6 osnovnošolcev pa celo štiri, oziroma pet jedi ali več (2 osnovnošolca). Nekaj 

manj kot desetina osnovnošolcev ocenjuje, da nobeni hrani ne dodaja soli (Preglednica 11). 

Najbolj pogosto solijo raznovrstne juhe, krompir, pripravljen na različne načine (kuhan, ocvrt, 

pečen), solato kot samostojno jed ali zelenjavo kot prilogo, raznovrstno meso, testenine, jajca 

in nekatere druge jedi (Preglednica 10).  

Preverjali smo tudi pogostost uživanja različno slanih živil. Živila smo zaradi lažje preglednosti 

razporedili v posamezne skupine.  

Suhomesnati in mesni izdelki vsebujejo velike količine soli (Preglednica 12). V dnevni prehrani 

osnovnošolcev so v manjših deležih priljubljeni suhomesnati in mesni izdelki suha salama, 

pršut, šunka, klobase, hrenovke in jetrna pašteta. Suha salama, hrenovke in šunka sta pri 

nekaterih osnovnošolcih na jedilniku tudi nekajkrat tedensko. Nekaj manj kot polovica 

osnovnošolcev nikoli ne uživa jetrne paštete, tretjina ne uživa pršuta, prav tako tretjina ne uživa 

suhe salame, petina osnovnošolcev ne uživa šunke, prav tako klobas, desetina osnovnošolcev 

pa nikoli ne uživa hrenovk. Statistično pomembna razlika (Pklobase = 0,031) je bila ugotovljena 
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pri uživanju klobas glede na spol (Preglednica 18). V primerjavi med spoloma je opaziti, da 

klobase večkrat dnevno uživajo fantje.  

Mleko in margarina ne vsebujejo velikih deležev soli, količina soli v sirih pa variira glede na 

absorpcijo v času soljenja (Preglednica 13). Osnovnošolci večkrat dnevno najpogosteje uživajo 

mleko, enkrat tedensko sir. Desetina osnovnošolcev nikoli ne uživa sira, redki pa v svojo 

prehrano nikoli ne vključujejo mleka. Sir, slan mlečni izdelek, osnovnošolci uživajo občasno. 

Ocena osnovnošolcev kaže, da izbrana konzervirana in pakirana živila niso najbolj priljubljena 

v njihovi prehrani (Preglednica 14). Polovica osnovnošolcev nikoli ne uživa konzerviranih rib, 

prav tako polovica osnovnošolcev ne uživa zelenjave iz slanice, tretjina osnovnošolcev pa v 

svoj jedilnik nikoli ne vključuje kečapa in kislega zelja. Kislo zelje in kečap v večjem deležu 

uživajo mesečno, nekajkrat tedensko jih največ posega po kečapu. Deleži učencev, ki dnevno 

oziroma večkrat dnevno uživajo kečap, so majhni. Statistično pomembno razliko (Pkečap = 

0,010) je analiza pokazala pri uživanju kečapa glede na spol (Preglednica 18). Tedensko 

uživanje kečapa je značilno bolj za dekleta, večkrat dnevno pa kečap pogosteje uživajo fantje 

kot dekleta. Uživanje slanih konzerviranih živil pri osnovnošolcih ni pogosto.  

Iz nabora pekovskih izdelkov in žit za zajtrk osnovnošolci dnevno in večkrat dnevno najraje 

uživajo kruh (Preglednica 15). 100 gramov kruha ali pice vsebuje že polovico vrednosti soli, ki 

je še primerna za dnevno uživanje pri otrocih. Nekajkrat tedensko so najbolj priljubljena žita za 

zajtrk, pica, pri peščici osnovnošolcev pa kruh. Več kot polovica osnovnošolcev ocenjuje, da 

uživajo pico le enkrat mesečno. Statistično pomembno razliko glede na razred (Pžita za zajtrk = 

0,027) smo ugotovili pri uživanju žit za zajtrk (Preglednica 15.1). Kruh, ki ga označujemo za 

slano živilo, osnovnošolci uživajo pogosto. Veliko soli vsebuje še pica, vendar ocena 

osnovnošolcev ne kaže pogostega uživanja.  

Dnevno, nekajkrat tedensko in mesečno so med osnovnošolci bolj priljubljene juhe iz vrečke 

kot predpripravljene jedi (Preglednica 16), vendar so deleži majhni. Več kot polovica 

osnovnošolcev je ocenila, da nikoli ne uživa predpripravljenih jedi, več kot tretjina pa ne uživa 

juh iz vrečke. Vsebnost soli je višja v predpripravljenih živilih, obe vrednosti pa ne presegata 

dveh gramov na 100 gramov živila. Predpripravljena živila in juhe iz vrečke niso med najbolj 

priljubljenimi jedmi, osnovnošolci jih redko uživajo. 

Osnovnošolci so izbirali priljubljene prigrizke med bolj slanimi krekerji in čipsom, arašidi ter 

manj slanimi sladkarijami in deserti (Preglednica 17). Statistično pomembne razlike med 
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razredi so se pojavile pri uživanju sladkarij, desertov (Psladkarije, deserti = 0,004) in arašidov (Parašidi 

= 0,047) (Preglednica 17.1). Skoraj polovica osnovnošolcev nekajkrat tedensko najraje uživa 

sladkarije, deserte. Prav tako je dnevno, oziroma večkrat dnevno najbolj pogosto uživanje 

sladkarij, desertov. 25,2 % ocenjuje, da nikoli ne uživa arašidov, majhen delež osnovnošolcev 

pa ne uživa krekerjev, čipsov (6,3 %) in sladkarij, desertov (4,5 %). Statistično pomembno 

razliko (Psladkarije, deserti = 0,036) je analiza pokazala pri uživanju sladkarij glede na spol 

(Preglednica 18). Bolj pogosto uživanje sladkarij je značilno za fante. Uživanje slanih 

prigrizkov med osnovnošolci ni pogosto, bolj pogosto pa uživajo sladkarije, deserte.  

Glede na rezultate pogostosti uživanja izbranih živil lahko Hipotezo 5: »Osnovnošolci pogosto 

jedo živila z visoko vsebnostjo soli« ovržemo. Redno uživanje je bilo prisotno le pri siru (2 g 

soli/ 100 g) in kruhu (1,25 g soli/ 100 g). Obe živili običajno uživamo v večjih količinah in 

kombiniramo z drugimi slanimi živili, kot so salame in podobno. Kombinacija teh živil pa 

predstavlja obrok z visoko vsebnostjo soli, zato je potrebna previdnost pri izbiri živil in količin. 

Rezultati kažejo, da bolj slana živila, kot so kečap in suha salama, hrenovke, ter šunka, ki 

vsebujejo od 2 – 4 grame soli/100 gramov izdelka, osnovnošolci uživajo občasno. 

Pri izboru živila z najnižjo vsebnostjo soli osnovnošolci niso bili ravno uspešni. Margarino 

(0,56g soli/ 100 g), ki vsebuje najmanj soli od ponujenih živil, je izbrala slaba tretjina 

osnovnošolcev. Manj kot polovica osnovnošolcev je kot najmanj slano živilo od ponujenih 

napačno izbrala kruh (1,25 g soli/ 100 g). Kruh se v različnih medijih pogosto označuje kot 

živilo z visoko vsebnostjo soli (NIJZ, 2015), zato je izbor osnovnošolcev presenetljiv. 

Sklepamo lahko, da mlajša populacija s to informacijo ni seznanjena. 

Izbor živila z najvišjo vsebnostjo soli ni pokazal uspešnejših rezultatov. Najvišjo vsebnost soli 

med ponujenimi živili ima suha salama (4,3g soli/ 100g). Suho salamo kot živilo z najvišjo 

vsebnostjo soli je izbrala le (12,2 %) osnovnošolcev. Največ osnovnošolcev (80,2 %) ocenjuje, 

da vsebuje čips (2,2 g soli/100g) največ soli.  

Hipotezo 1: »Osnovnošolci slabo poznajo živila z visoko vsebnostjo soli« lahko potrdimo. 

Glede na rezultate lahko sklepamo, da osnovnošolci ne poznajo količine soli v živilih, kljub 

temu da ta živila tudi uživajo. Osnovnošolce je potrebno informirati o vsebnosti soli v hrani in 

jih naučiti izbirati bolj zdrava in hkrati manj slana živila. 

Ugotavljali smo ali osnovnošolci berejo informacije na embalaži živil. Te informacije so za 

potrošnika zelo koristne, saj nam omogočajo izbiro živila glede na vsebnost sestavin in 
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hranilnih snovi. Najpogostejša informacija, ki jo osnovnošolci berejo, je količina sladkorja. 

Zanima jih tudi količina beljakovin v živilu, vsebnost maščob ter energijska vrednost živila. 

Količino soli v živilu osnovnošolci preverjajo manj pogosto kot ostale sestavine hrane.  

Na podlagi rezultatov lahko Hipotezo 4: »Osnovnošolci niso pozorni na vsebnost soli v živilu, 

ki je zapisana na deklaraciji izdelka« potrdimo. Rezultati kažejo, da osnovnošolce najbolj 

zanima količina sladkorja v živilu. 

Preverili smo poznavanje najvišjega dovoljenega dnevnega vnosa soli za otroke v starosti med 

9 in 13 let. 31,1 % osnovnošolcev pravilno trdi, da predstavlja najvišji dovoljen dnevni vnos 

polna čajna žlička soli (do 5 g). 30,2 % osnovnošolcev je izbralo vrednost do 2,5 g, kar 

predstavlja dobro izbiro dnevno zaužite količine soli. 33,8 % osnovnošolcev pa je izbralo 

odgovor, da ne pozna pravega podatka.  

Več kot polovica osnovnošolcev (61,3 %) je izbralo po priporočilih WHO (2012) primerno 

količino soli za njihovo starost, zato lahko Hipotezo 2: »Osnovnošolci niso seznanjeni s 

priporočeno dnevno količino zaužite soli« ovržemo.  

Raziskali smo tudi poznavanje tveganja za zdravje v primeru dolgotrajnega prekomernega 

uživanja soli, sladkorja in maščobe. Ugotavljali smo, katera izmed omenjenih sestavin 

osnovnošolcem predstavlja največje tveganje. Če primerjamo, kakšno tveganje osnovnošolcem 

predstavljajo sol, sladkor in maščoba, opazimo, da so mnenja glede na razred različna. 

Primerjava v kategoriji zelo veliko tveganje pokaže, da se osnovnošolci v največjem deležu 

zavedajo tveganja, ki ga povzroča uživanje maščobe (29,7 %), manj osnovnošolcev se zaveda 

tveganja uživanja sladkorja (25,2 %), najmanj osnovnošolcev pa tveganja pri dolgotrajnem 

prekomernem uživanju soli (19,8 %). Opozorila o negativnih vplivih maščobe in sladkorja na 

zdravje lahko v zadnjem času zasledimo v različnih medijih, kjer o njih slišijo tudi osnovnošolci 

(RTV, 2014). Menimo, da mladi pogosto enačijo maščobe in sladkor s »praznimi kalorijami« 

ter jih povezujejo s povišano telesno maso. Morda je razlog v nepoznavanju termina kalorije. 

Posebno dekleta postanejo v puberteti bolj pozorna na svoj videz in telesno maso. O negativnih 

vplivih soli na zdravje pa se po našem mnenju ne ozavešča dovolj, kar je verjeten razlog, da 

večina osnovnošolcev soli ne označuje kot zelo škodljivo za zdravje (Preglednica 27). 

Rezultati kažejo, da se osnovnošolci zavedajo tveganja za zdravje v primeru dolgotrajnega 

prekomernega uživanja soli, vendar v majhnem deležu, zato lahko Hipotezo 3: »Osnovnošolci 

poznajo zdravstvene posledice dolgotrajnega prekomernega vnosa soli« ovržemo.  
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Na podlagi rezultatov raziskave lahko zaključimo, da bi bilo potrebno izboljšati poznavanje 

sestave živil glede na vsebnost soli, posebno pri otrocih, ki redno uživajo slana živila. Otroke 

bi morali navajati na uživanje manj slane hrane. Ozaveščati bi morali tako starši otrok kot 

strokovni delavci v šolah in zdravstvenih ustanovah. Prav tako bi bilo potrebno ponovno 

opozoriti na nepotrebno dosoljevanje hrane pri mizi. 
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6 PRIPRAVA NA ŠOLSKO URO 

Predlog učne ure pri predmetu Gospodinjstvo bi izvedli v okviru učne teme Hrana in prehrana 

v 6. razredu osnovne šole. 

 

UČITELJEVA PRIPRAVA, 2 učni uri  

G O S P O D I N J S T V O  

Modul: Hrana in prehrana        Razred: 6. 

Učna vsebina: Označevanje živil - Živila z visoko vsebnostjo soli  Datum: 12.10.2015 

 

Učni cilji: učenci 

⦁ razumejo informacije, ki jih razberejo iz deklaracije na embalaži živil, 

⦁ se seznanijo z znaki kakovosti, 

⦁ znajo oceniti prehransko ustreznost predpakiranih živil, 

⦁ znajo oceniti prehransko ustreznost živil glede vsebnost soli. 
 

Didaktične oblike: frontalna, individualna, skupinska, v dvojicah. 

Metode: razlage, razgovora, praktičnega dela in veščin, delo z besedilom, delo z materialom. 

Učna sredstva:  

a) učila: učbenik, PP predstavitev; 

b) učni pripomočki: tabla, računalnik, projektor, embalaže prehranskih izdelkov. 
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IZVEDBENI NAČRT: 

Faze izvedbenega 

načrta 

Učna strategija 

UČITELJ UČENEC 

METODE/ 

OBLIKE 

DELA 

ČAS 

(min) 

UČILA IN 

UČNI 

PRIPOMOČKI 

UVAJANJE 

Smo v trgovini  z živili (na mizo 

položim 20 embalaž izdelkov). 

Katere prehranske izdelke bi 

kupil? 

Vsak učenec izbere vsaj 5 

izdelkov in si jih zapiše v zvezek. 

Opazujem zapisovanje. 

Napiše svoj 

nakupovalni 

seznam petih 

živil v zvezek. 

 

Frontalna 

razlaga, 

razgovor, 

individualno 

delo, delo z 

materialom. 

10 
Prazne 

embalaže živil. 

NOVO ZNANJE 

Sprašujem in vodim razgovor. 

Zakaj ste izbrali te izdelke? 

Ogledamo si nekaj primerov 

embalaž. 

Katere informacije lahko 

razberemo iz embalaže teh živil? 

Kaj nam povedo te informacije? 

Živila morajo imeti na embalaži 

ustrezne podatke in oznake, ki so 

napisane v slovenskem jeziku. 

Pokažem PP predstavitev 

»Označevanje živil« ob kateri 

razlagam nove pojme. 

Spoznajo »prehranski semafor« in 

njegovo uporabnost. 

Če je naveden podatek o 

vsebnosti natrija, lahko z 

izračunamo vsebnost soli v 

izdelku- primer: kol. natrija x 2,5 

= kol. soli. 

Poteka razprava, 

presojanje, 

ugotavljanje. 

Učenci 

poslušajo in 

iščejo 

informacije na 

embalažah živil. 

Spoznajo 

»prehranski 

semafor« in se 

naučijo pravilne 

uporabe. 

Izbrana živila 

poskušajo s 

pomočjo 

»semaforja« 

razvrstiti glede 

na vsebnost soli 

– zelena, 

oranžna, rdeča. 

Frontalna 

razlaga, 

razgovor, 

individualno 

delo, delo z 

računalnikom, 

delo z 

besedilom, 

delo z 

materialom. 

25 

Prazne 

embalaže živil, 

PP predstavitev, 

računalnik, 

projektor. 

URJENJE/ 

VADENJE 

Učence vzpodbudim, da ocenjene 

izdelke razvrstijo glede na 

vsebnost soli na barvne plakate na 

mizi (zelen, oranžen in rdeč). Na 

plakate, ki predstavljajo 

»prehranski semafor« morajo 

učenci še dopisati naslov in 

vsebnost soli. 

Razvrstijo 

embalaže 

izdelkov na 

barvne plakate 

in te opremijo z 

besedilom. 

Frontalna 

razlaga, 

razgovor, 

individualno 

delo, 

skupinsko 

delo, delo z 

materialom. 

35 

Prazne 

embalaže živil, 

plakati, pisala. 

PONAVLJANJE 

Sprašujem in vodim razgovor. 

Na podlagi katerih informacij ste 

razvrstili živila v skupine 

semaforja? Ste vsi našli 

informacije potrebne za 

razvrščanje? So kateri podatki 

manjkali? Ste lahko ugotovili, če 

je zdravilo zdravo ali ne? 

Odgovarjajo na 

vprašanja, 

sprašujejo - 

poteka razprava. 

Frontalna 

razlaga, 

razgovor, 

individualno 

delo, 

skupinsko 

delo, delo z 

materialom. 

10 
Prazne 

embalaže živil. 

ZAKLJUČEK 
Vodim učence pri zapisu besedila 

»Označevanje živil« v zvezek. 

Zapisujejo v 

zvezek. 

Frontalna 

razlaga, 

razgovor, 

individualno 

delo. 

10 Tabla. 
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