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POVZETEK 
 

Na oblikovanje prehranskih navad posameznika vplivajo številni dejavniki. Med pogosto 

proučevane vplive uvrščamo socialne, ekonomske, etične in kulturne elemente družbe, kot 

tudi izobraženost posameznika, dostopnost in ceno hrane. V magistrskem delu sem se 

osredotočila na proučevanje prehranskih navad učiteljev, ki posredujejo znanje o prehrani, 

ozaveščajo učence o prehranskih vsebinah in jim pomagajo oblikovati pozitiven odnos do 

zdravega načina prehranjevanja. S svojim vedenjem lahko učitelji vplivajo tudi na 

oblikovanje prehranjevalnega vedenja učencev. 

 

V raziskavi je sodelovalo 168 osnovnošolskih učiteljev, ki so v šolskem letu 2014/2015 

poučevali različne predmete. S pomočjo anketnega vprašalnika sem analizirala prehranske 

navade osnovnošolskih učiteljev in njihov odnos do zdravega načina prehranjevanja.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji delno upoštevajo smernice zdravega 

prehranjevanja. Izogibajo se uživanju manj priporočenim živilom z večjo vsebnostjo maščob 

in sladkorja, hitri hrani in gotovo pripravljenim jedem. Večina učiteljev pogosto uživa sadje in 

zelenjavo ter dnevno zaužije priporočeno število obrokov hrane. Učitelji izkazujejo pozitiven 

odnos do zdravega načina prehranjevanja in so mnenja, da ima šolsko okolje pozitiven vpliv 

na oblikovanje zdravih prehranskih navad učencev. 

 
Pomembno je, da učitelji oblikujejo zdrave prehranske navade in pozitiven odnos do zdravega 

načina prehranjevanja, saj predstavljajo zgled za učence. Glede na ugotovitve raziskave 

ocenjujem, da je učitelje potrebno informirati o pomenu zdravega načina prehranjevanja in jih 

spodbujati, da oblikujejo pozitivna stališča in oblike vedenja s katerimi bodo k zdravemu 

načinu prehranjevanja spodbujali tudi osnovnošolce.  

 
 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: osnovna šola, učitelji, zdravo prehranjevanje, prehranske navade 



 

ABSTRACT 
 
A number of factors have an impact on eating habits of individuals. The most examined ones 

are social, economic, ethical and cultural elements of society in addition to the level of 

education of an individual and the accessibility and price of food. The master's thesis explores 

the eating habits of teachers who convey knowledge about diet and related content and help 

their students develop a healthy attitude towards healthy eating. The teacher's knowledge can 

also influence the dietary behaviour of their pupils. 

 

The research sample comprised 168 primary school teachers who taught different subjects in 

the 2014/2015 school year. The eating habits of primary school teachers and their attitude 

towards healthy eating were analysed based on a survey questionnaire. 

 

The research results suggest that teachers bear in mind the guidelines for healthy eating only 

to a certain extent. They avoid less recommended food that is high in fat and sugar, fast food 

and ready meals. The majority of the teachers often eat fruit and vegetables and have the 

recommended number of meals per day. Moreover, their attitude towards healthy eating is 

positive and they find that the school environment encourages the development of healthy 

eating habits in pupils. 

 
It is vital that teachers have healthy eating habits and a positive attitude towards healthy 

eating because they set a good example to their pupils. Considering our findings, it is 

necessary to inform teachers about the significance of healthy eating habits and encourage 

them to adopt positive viewpoints and behaviours in order to promote healthy eating among 

primary school pupils.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: primary school, teachers, healthy diet, eating habits 
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1 UVOD 
 
Ključni problemi na področju prehranskih navad odraslih prebivalcev Slovenije so prevelika 

količina zaužite soli (Hlastan Ribič idr., 2010), prepogosto vključevanje maščob v 

vsakodnevno prehrano (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2009), redko uvrščanje rib na jedilnik 

(Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, 

2015), premalo vključevanja polnozrnatih izdelkov in zelenjave v vsakodnevni jedilnik in 

premalo rednih dnevnih obrokov (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2009). Novejše raziskave 

prikazujejo, da se stanje prehranjenosti Slovencev izboljšuje, razlike pa se pojavljajo glede na 

spol, starost in socialno-ekonomski status (Gabrijelčič Blenkuš, 2009a). 

 

Pri usvajanju zdravih prehranskih navad učencev je pomembna vloga šolskega okolja in 

učiteljev (Arcan idr., 2013). Dejavniki, ki vplivajo na prehranske navade učencev, so med 

drugim vedenje učiteljev, njihov odnos do zdravega načina prehranjevanja in znanje o 

prehrani, ki ga prenašajo na učence (Kubik, Lytle, Hannan, Story in Perry, 2002). Raziskave 

so pokazale, da bi po mnenju učiteljev, razvijanje zdravih prehranskih navad morala biti 

prioriteta šol, vendar jih malo meni, da šole prehrani učencev namenjajo dovolj pozornosti. 

Želijo si, da bi šole ponujale več zdravih obrokov in da bi sami pridobili ustrezno prehransko 

znanje ter tako lahko soustvarili šolsko okolje, ki bi spodbujalo zdrave prehranske navade 

(Kubik, Lytle in Story, 2005).  

 

Ker so učitelji vzor učencem in lahko s svojim vedenjem vplivajo na njihove prehranske 

navade, me zanimajo prehranske navade osnovnošolskih učiteljev, njihov odnos do zdravega 

načina prehranjevanja in njihovo mnenje o vplivu šolskega okolja na oblikovanje prehranskih 

navad učencev. V Sloveniji je bilo izvedenih le malo raziskav na to temo oziroma v dostopni 

literaturi niso predstavljene. Na podlagi rezultatov različnih raziskav nekateri avtorji 

predlagajo dodatno izobraževanje učiteljev na področju prehrane. Tako bi učitelji znali 

pravilno usmerjati učence pri ustrezni izbiri hrane in spodbujati zdrave prehranske navade 

učencev (Arcan idr., 2013).  
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 PREHRANSKE NAVADE 

Živilo, snov ali izdelek, namenjen uživanju, imenujemo hrana. Prehrana, hranjenje ali 

prehranjevanje pa so dejanja (gre za uživanje hrane), povezana s hrano. Hrana in 

prehranjevanje sta pojma, ki sta med seboj močno povezana (Kobal Grum in Seničar, 2012). 

Proces, v katerem se prepletajo biološki, antropološki, ekonomski, psihološki in socialno-

kulturni dejavniki, imenujemo prehranjevalno vedenje, ki ga posameznik oblikuje in 

spreminja sam (Dovey, 2010). S treningom učenja kulturnega prehranjevanja (ob sodelovanju 

staršev) se izoblikuje vedenje pri hranjenju. Čez čas nam tako vedenje pride v navado. 

Navade je težko spremeniti čez noč, zato je pomembno, da se pravilnega prehranjevanja 

učimo že od začetka. Prehranske navade lahko otroci prevzamejo od staršev. Navade pa so 

lahko tako zakoreninjene, da jih je težko preseči samo z ozaveščanjem, s propagando ipd. 

(Kobal Grum in Seničar, 2012).  

Prehranske navade pomenijo način prehranjevanja posameznika, skupine ali družbe kot celote 

in so značilne za določen kulturni kontekst. Prehranske navade izoblikujejo socialni, 

ekonomski, etični in kulturni elementi družbe, kot tudi izobraženost, dostopnost hrane in 

njena cena. Posameznik lahko razvije tako zdrave kot tudi nezdrave prehranske navade. 

Neustrezna hranilna in energijska vrednost živil, neustrezni načini priprave hrane in 

nepravilen ritem prehranjevanja vodijo do nezdravih prehranskih navad, ki negativno vplivajo 

na zdravje človeka (Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005–2010, 

2005). Država se zaveda pomembnosti ustrezne prehranjenosti državljanov, saj je v letošnjem 

letu Državni zbor Republike Slovenije sprejel Resolucijo o prehrani in telesni dejavnosti za 

zdravje 2015–2025, v kateri so izpostavljeni naslednji cilji: 

– »zmanjšati delež prebivalcev s čezmerno telesno maso in debelih, 

– povečati delež prebivalcev, ki so redno telesno dejavni, 

– povečati delež dojenih otrok, 

– povečati uživanje sadja in zelenjave, 

– povečati uživanje rib, 

– zmanjšati vnos transmaščob, nasičenih maščob, sladkorja in soli, 

– povečati vnos polnozrnatih žit in žitnih izdelkov. « (Resolucija o nacionalnem 

programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, 2015, str. 7). 
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2.1.1 Elementi prehranjevanja 

Ritem prehranjevanja, način porazdelitve dnevnih energijskih potreb v posameznih obrokih 

hrane, mikrohranilna in makrohranilna sestava živil, način priprave hrane in način uživanja 

hrane so elementi zdravega prehranjevanja (Brown, 2008).  

Ritem prehranjevanja: Dnevno bi morali zaužiti od tri do šest obrokov, tri glavne obroke 

(zajtrk, kosilo in večerjo) ter enega do tri dopolnilne obroke (malice). Med obroki naj bi bil 

triurni do štiriurni presledek, dve ali tri ure pred spanjem naj bi zaužili zadnji obrok. 

Neupoštevanje navedenih priporočil lahko vodi do pojava kroničnih bolezni, slabega počutja 

in slabše delovne storilnosti. 

Porazdelitev dnevnih potreb energijskega vnosa: Ob rednem uživanju treh dnevnih 

obrokov naj bi zajtrk predstavljal 40 % dnevnega energijskega vnosa, kosilo 40 % in večerja 

20 %. Če pa redno uživamo pet dnevnih obrokov, naj bi zajtrk predstavljal 20–25 % dnevnega 

energijskega vnosa, dopoldanska malica 10–15 %, kosilo 35–40 %, dopoldanska malica 5–10 

% in večerja 15–20 % (Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 2009). 

Sestava živil: Živila sestavljajo makrohranila (ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe in 

voda) ter mikrohranila (vitamini in elementi). Glede na glavno hranilo ločimo ogljikohidratna, 

beljakovinska in maščobna živila, ki naj bi jih v prehrano vključevali vsakodnevno 

(Bruinsma, 2003). Živila, ki s svojimi naravnimi sestavinami varujejo in ohranjajo zdravje 

ljudi, imenujemo varovalna živila in naj bi jih redno vključevali v prehrano. Varovalna živila 

vsebujejo malo maščob (še posebej nasičenih in transmaščobnih kislin), malo enostavnih 

sladkorjev, veliko prehranske vlaknine, veliko esencialnih snovi (vitaminov, elementov, 

esencialnih maščobnih kislin in aminokislin) ter sekundarnih zaščitnih rastlinskih snovi. 

Način priprave hrane: Hrano mehansko in kemično obdelamo tako, da se čim bolj ohranita 

količina in kakovost zaščitnih snovi (vitaminov, elementov in snovi z antioksidacijskim 

učinkom) (Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 2009).  

Način uživanja hrane: Obroke je priporočljivo uživati počasi in sede ter se izogibati 

dosoljevanju hrane, uživanju živil z visoko vsebnostjo maščob, soli in sladkorjev ter sladkih 

pijač. Hrana je nujno gradivo in gorivo za organizem. Zdrav jedilnik vključuje priporočeno 

vrednost sadja in zelenjave, polnovredna žita in žitne izdelke, kakovostne maščobe, manj 

mastno mleko in mlečne izdelke, zmerne količine mesa, jajc in rib, majhen vnos soli, majhne 

količine živil z visoko vsebnostjo maščob, soli in sladkorjev (Brown, 2008). 
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2.2 SMERNICE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA 

Zdravo se prehranjujemo, če vključujemo varno, energijsko in hranilno uravnoteženo, 

varovalno (funkcionalno) in biološko sprejemljivo hrano ter tako krepimo in ohranjamo 

zdravje. Referenčne vrednosti za vnos hranljivih snovi so priporočila za dosego uravnotežene 

prehrane, ki pa se razlikujejo glede na spol, starost, telesno dejavnost in druga stanja. V 

priporočilih so predstavljene posamezne skupine hranilnih snovi s priporočenimi vrednostmi. 

Smernice temeljijo na referenčnih vrednostih nemškega, avstrijskega in švicarskega 

prehranskega društva, ki določajo prehranski in energijski vnos za srednjeevropski prostor 

(Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005–2010, 2005).  

 

2.2.1 Energijske potrebe 

Če s prehrano vnesemo preveč oz. premalo energije, lahko ogrožamo svoje zdravje (Popkin, 

2001). Dnevne energijske potrebe so odvisne od zahtevnosti dela, ki ga posameznik opravlja, 

telesne dejavnosti in drugih dejavnikov (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). 

Pomembno je omejevati vnos energijsko goste in hranilno revne hrane (Whitney, Cataldo in 

Rolfes, 2002). Preglednica 1 prikazuje priporočen povprečni dnevni energijski vnos za odrasle 

osebe z normalno telesno maso in višino ter s starosti prilagojeno telesno dejavnostjo. 

 

Preglednica 1: Priporočen dnevni energijski vnos za odrasle osebe (Referenčne vrednosti za 

vnos hranil, 2004) 

Starost 
(leta) 

Moški 
(priporočen dnevni energijski vnos) 

kcal/dan 

Ženske 
(priporočen dnevni energijski vnos) 

kcal/dan 
19–25 3000  2400 
25–51 2900  2300 
51–65 2500 2000 

 

Prehrana, ki vključuje živila z veliko maščobami, sladkorji in malo sadja in zelenjave, vsebuje 

malo esencialnih snovi in ji pravimo hranilno redka hrana. Nasprotno pa je prehrana, ki 

vključuje veliko sadja in zelenjave ter malo živil z visokim deležem maščob in sladkorjev, 

energijsko redka in biološko visokovredna. Če uživamo tako hrano, hitreje dosežemo hranilno 

in energijsko ravnotežje v organizmu, poleg tega pa vzdržujemo tudi normalno telesno maso. 

Manj nasitna je energijsko gosta hrana, zato je zaužijemo več in tvegamo povečanje telesne 

mase (Pokorn, Maučec Zakotnik, Močnik Bolčina in Koroušić Seljak, 2008). 
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2.2.2 Ogljikovi hidrati 

Ogljikovi hidrati dajejo energijo in naj bi predstavljali največji delež, več kot 50 % 

celodnevnih energijskih potreb. Ogljikovi hidrati so lahko enostavni ali pa sestavljeni. Med 

enostavne ogljikove hidrate spadajo monosaharidi (glukoza, fruktoza, manoza in galaktoza) in 

disaharidi (saharoza, laktoza in maltoza). Med sestavljene ogljikove hidrate uvrščamo 

polisaharide: glikogen, škrob in prehranska vlaknina. Enostavni ogljikovi hidrati se po 

zaužitju hitro prebavijo, so hiter vir energije in spodbujajo hitro izločanje inzulina. 

Priporočeno je uživanje ogljikohidratnih živil z vsebnostjo esencialnih hranilnih snovi in 

prehranske vlaknine (Hlastan Ribič, 2009). Enostavni sladkorji (sladki napitki, sladice) naj 

predstavljajo 5 % dnevnega energijskega vnosa (Sheiham in James, 2014). Pretežni del 

energije iz ogljikovih hidratov naj predstavljajo kompleksni ogljikovi hidrati v žitu ali škrobni 

zelenjavi (Pokorn idr., 2008). Spodbuja se predvsem uživanje ogljikohidratnih živil, bogatih s 

prehransko vlaknino. Vlaknina je varovalna snov s številnimi pozitivnimi lastnostmi, saj 

zmanjšuje energijsko gostoto hrane, upočasnjuje praznjenje želodca ter pospešuje prebavo, 

zmanjšuje tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja, nekaterih vrst raka in sladkorne bolezni 

(Hodge, English, O'Dea in Giles, 2004; Lairon idr., 2005). Priporočeno je zaužiti najmanj 30 

gramov vlaknine na dan (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). Prehrana, ki vključuje 

polnovredne žitne izdelke, sadje in zelenjavo, vsebuje zadostno količino prehranske vlaknine 

(Pokorn idr., 2008). 

Raziskave kažejo, da lahko ogljikovi hidrati vplivajo na razpoloženje posameznika. Če 

uživamo veliko ogljikovih hidratov, zaužitje ogljikohidratnega obroka zmanjša občutek 

depresivnosti. Če pa enak ogljikohidratni obrok zaužije nekdo, čigar prehrana vsebuje malo 

ogljikovih hidratov, bo občutil zaspanost, utrujenost in večji občutek depresivnosti (Kobal 

Grum in Seničar, 2012). 

 

2.2.3 Beljakovine 

Beljakovine, ki jih zaužijemo s prehrano, preskrbijo organizem z aminokislinami in drugimi 

dušikovimi spojinami, ki jih telo potrebuje za gradnjo lastnih beljakovin in drugih 

metabolično aktivnih substanc. Odrasel človek potrebuje devet esencialnih aminokislin 

(histidin, izolevcin, levcin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan in valin), ki so v 

različnih živilih. Potrebno pa je vzdrževanje ravnovesja tako esencialnih kot tudi 

neesencialnih aminokislin (Kopple in Swendseid, 1975; Kopple in Swendseid, 1981). 

Priporočena vrednost beljakovin za odrasle z normalno telesno maso znaša 0,83 grama na 

kilogram telesne mase (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). Beljakovine predstavljajo 
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10–15 % dnevnega energijskega vnosa (Millward, 2004), 20 % pa je zgornja meja dnevnega 

energijskega vnosa oz. 1,5–2,0 grama beljakovin na kilogram telesne mase (Pokorn idr., 

2008). Velja pa izpostaviti, da se z uživanjem živalskih beljakovin (mesa klavnih živali, 

mlečnih izdelkov in jajc) poveča vnos maščob in holesterola (Forslund idr., 2000; Matthews 

in Campbell, 1992). Z uživanjem priporočenih količin mesa in zamenjav, mlečnih izdelkov, 

žitnih izdelkov in stročnic telo oskrbimo z zadostno količino pomembnih aminokislin v 

beljakovinah. Od enkrat do dvakrat na teden je priporočeno izključiti meso z jedilnika in 

beljakovine nadomestiti z mlečnimi izdelki, jajci, s stročnicami ali z izdelki iz stročnic 

(Hlastan Ribič, 2009). Če priporočen dnevni delež beljakovin v prehrani presežemo, 

obremenjujemo presnovo, ledvice in jetra ter hkrati vplivamo na slabši izkoristek kalcija 

(Pokorn idr., 2008). 

 

2.2.4 Maščobe 

Priporočen dnevni energijski vnos skupnih maščob znaša 25–30 %. Spodnja meja znaša 20 % 

dnevnega energijskega vnosa maščob, zgornja pa 35 % dnevnega energijskega vnosa pri 

delavcih, ki opravljajo zelo težko fizično delo (Pokorn idr., 2008). Maščobe so pomemben vir 

energije, nosilci v maščobi topnih vitaminov, hkrati pa dajo hrani okus in aromo. Njihova 

energijska vrednost je večja kot pri ogljikovih hidratih in beljakovinah. Maščobe sestavljajo 

različne maščobne kisline: nasičene, mononenasičene (enkrat nenasičene) ali polinenasičene 

(večkrat nenasičene). Med polinenasičene maščobne kisline uvrščamo esencialno omega 6 

(linolno maščobno kislino) in omega 3 maščobno kislino (α-linolensko maščobno kislino), ki 

ju telo ne more samo sintetizirati, zato ju človek zaužije s prehrano. Pretežno nasičene 

maščobne kisline vsebujejo goveji loj, kokosova, palmina, rastlinska in svinjska mast, surovo 

maslo, sladka in kisla smetana, topljeno maslo, mesni izdelki, ocvirki, prekajena slanina, 

mastni siri in sirni namazi. Pretežno mononenasičene maščobne kisline vsebujejo orehovo, 

olivno in repično olje ter mastna živila, kot so arašidi, avokado, lešniki, mandlji in olive. 

Pretežno polinenasičene maščobne kisline vsebujejo bučno, koruzno, sojino in sončnično olje 

ter oreščki in semena. Olja so bogata z vitaminom E, pomembnim antioksidantom (Hlastan 

Ribič, 2009). Splošna priporočila opozarjajo na zmanjšan vnos maščob v prehrano, zlasti 

nasičenih maščobnih kislin, saj so dejavniki tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja, raka na 

debelem črevesju ter čezmerne telesne mase. Delež nasičenih maščobnih kislin naj predstavlja 

10 % dnevnega energijskega vnosa, polinenasičene maščobne kislina pa do 7 % dnevnega 

energijskega vnosa. Delež transmaščobnih kislin ne sme preseči 1 % dnevnega energijskega 

vnosa, zato moramo omejiti količino zaužite margarine, ki je bogata s temi maščobami 
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(Pokorn idr., 2008). Razmerje med omega 6 in omega 3 maščobnimi kislinami naj bi bilo 5 : 

1. Vnos holesterola s prehrano naj se omeji na 300 miligramov na dan (Referenčne vrednosti 

za vnos hranil, 2004). V prehrano je priporočljivo vključevati živila z manj maščobami, kot so 

puste vrste rdečega mesa in mlečni izdelki iz posnetega mleka. Namesto masti, masla in 

navadne margarine raje uporabimo rastlinska olja, dietne margarine in nepregrete maščobe 

(Hlastan Ribič, 2009). 

 

2.2.5 Vitamini in elementi 

Mešana hrana, bogata z različnimi hranilnimi snovmi, vsebuje različne vitamine in elemente, 

ki jih telo potrebuje. Bogat vir sta predvsem sadje in zelenjava. V dnevno prehrano moramo 

vključiti od 150 do 250 gramov sadja in od 250 do 400 gramov zelenjave, odvisno od dnevnih 

energijskih potreb (Hlastan Ribič, 2009). Pri osebah, ki uživajo dovolj sadja in zelenjave ter 

so zdravi in normalno prehranjeni, ni potrebe po prehranskih dopolnilih v obliki tablet ali 

praškov (Liu idr., 2000). Zavedati se moramo, da se približno 10–30 % vitaminov in 

elementov uniči ali izgubi med pripravo hrane. Pomembno je uživati dovolj vitaminov in 

elementov, saj so ti pomembni antioksidanti, ki so del varovalne prehrane (Pokorn idr., 2008). 

Redno uživanje sadja in zelenjave zmanjša tveganje za pojav bolezni srca in ožilja (Gan idr., 

2015). 

 

2.2.6 Tekočina 

Voda je glavna sestavina človekovega telesa, saj pri odraslem moškem predstavlja 60 % 

celotne sestave telesa, pri odrasli ženski pa 50 %. Povprečno naj bi odrasel človek popil 1 

ml/kcal vode na dan oz. 30–35 ml/kg na dan. Količina vode, ki jo človek potrebuje dnevno, je 

odvisna od danih razmer (vroče okolje, bolezen idr.), ne more pa človek vnesti v telo preveč 

vode, saj lahko pri kratkotrajni obremenitvi izloči tudi do liter vode na uro. V vodi so topni 

naslednji vitamini: vitamin B1, vitamin B2, niacin, vitamin B6, folna kislina, pantotenska 

kislina, biotin, vitamin B12 in vitamin C. Veliko vode (90–99 %) vsebujejo mleko z manjšo 

vsebnostjo maščob, jagode, lubenica, zelena solata, zelje, špinača in brokoli, najmanj (0 %) pa 

olja (Hlastan Ribič, 2009). 

 

2.2.7 Prehrana in zdravje 

Baum (2007) navaja, da zdravje ne sme biti primarni cilj življenja, ampak vir za vsakdanje 

življenje, ki nam omogoča izkoristiti življenje produktivno v osebnem, socialnem in 

ekonomskem smislu. Vodilni zdravstveni problem na svetu so kronične nenalezljive bolezni, 
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sledijo jim nalezljive bolezni in poškodbe. Med kronične nenalezljive bolezni uvrščamo 

bolezni srca in ožilja, rakava obolenja, bolezni presnove in bolezni dihal. Omenjene bolezni 

zmanjšajo biološko in ekonomsko sposobnost ljudi (Govc Eržen, Zaletel Kragelj in Vidmar 

Kopač, 2004). Pomembne determinante večine kronično nenalezljivih bolezni so prehranski 

status, prehranske navade in prehranski vnos. Zdrav način prehranjevanja prispeva h krepitvi 

in k varovanju zdravja (Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 2009). Bolezni s prehranskimi 

dejavniki tveganja so nekatere vrste raka ter bolezni srca in ožilja. Prehrana je pomemben 

dejavnik za nastanek sladkorne bolezni, vendar ni ključna (Robertson idr., 2004). V Sloveniji 

so bolezni srca in ožilja ter rakava obolenja na prvih dveh mestih med vzroki umrljivosti 

(World Health Organization, 2013). Od inzulina neodvisna sladkorna bolezen (sladkorna 

bolezen tipa 2) je v Sloveniji naraščajoč javnozdravstveni problem. Dejavniki tveganja za 

nastanek bolezni so nezdrav prehranski vnos, nezdrave prehranske navade in nedejavno 

življenje (Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 2009). Kar 40 % vseh rakavih obolenj bi lahko 

preprečili z ustreznim življenjskim slogom, ki vključuje prehranske dejavnike varovanja 

zdravja: priporočeno vrednost sadja in zelenjave v vsakodnevni prehrani, dovolj telesne 

dejavnosti, vzdrževanje primere telesne mase in zmerno uživanje alkohola (World Health 

Organization, 2002). Na področju zdravja je vloga prehranjevanja ena od vodilnih (Kamphuis 

idr., 2006). Ne smemo pa se osrediniti samo na prehranske navade, ampak moramo biti 

pozorni še na druge elemente življenjskega sloga, ki prav tako pomembno vplivajo na zdravje 

ljudi. Med elemente življenjskega sloga, ki oblikujejo zdravstveno stanje, poleg prehranskih 

navad spadajo še čezmerno uživanje alkoholnih pijač, kajenje, telesna dejavnost in dobro 

duševno stanje. Vsi dejavniki življenjskega sloga vplivajo na nastanek več kronično 

nenalezljivih bolezni, zato moramo pozornost namenjati vsem dejavnikom (Wilkinson in 

Marmot, 2003).  

 

2.3 PREHRANA ODRASLIH PREBIVALCEV SLOVENIJE 

V Resoluciji o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 

(2015) so izpostavljeni ključni problemi na področju prehranskih navad odraslih prebivalcev 

Slovenije. Podatki iz leta 2012 kažejo, da je telesna masa 42,0 % odraslih žensk in 66,6 % 

odraslih moških večja od priporočene. Prebivalec Slovenije povprečno zaužije 12 gramov soli 

na dan, kar je več od priporočene vrednosti, ki znaša pet gramov soli na dan (Hlastan Ribič 

idr., 2010). Prebivalci Slovenije zaužijejo tudi preveč maščob. Zaužijejo premalo rib (le 

približno 70 gramov na teden), priporočeno pa je uživanje 300 gramov na teden v dveh 

porcijah. Povečuje se uživanje sadja in dosega spodnjo mejo priporočil, kljub temu pa velika 
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večina še vedno ne zaužije dovolj zelenjave na dan. V prehrano so premalo vključeni 

polnozrnati izdelki, v katerih je velika vsebnost prehranske vlaknine in drugih hranljivih 

snovi. Premalo je rednih dnevnih obrokov, odrasli pogosto opuščajo zajtrk (Gabrijelčič 

Blenkuš idr., 2009). Kochova (1997) je na podlagi raziskave prehranskih navad odraslih 

prebivalcev Slovenije ugotovila, da se Slovenci nezdravo prehranjujejo. To pomeni, da je 

število dnevnih obrokov neustrezno, previsoke so energijske vrednosti dnevnih obrokov. V 

prehrano vključujejo preveč maščob v celoti in tudi preveč nasičenih maščobnih kislin. 

Premalokrat pa se na jedilniku znajdejo sadje, zelenjava in živila, bogata s prehransko 

vlaknino. Leta 2009 je bila izvedena raziskava Prehrambene navade odraslih prebivalcev 

Slovenije z vidika varovanja zdravja II, ki je med drugim primerjala rezultate analize 

prehranskih navad iz leta 1997. Pokazalo se je, da se stanje prehranjenosti izboljšuje, razlike 

pa se pojavljajo glede na spol, starost in socialno-ekonomski status (Gabrijelčič Blenkuš, 

2009a). V nadaljevanju so predstavljene prehranske potrebe dveh starostnih skupin: mladih 

odraslih in oseb v srednjem življenjskem obdobju. 

Mladi odrasli (18–40 let) potrebujejo dnevno približno od 2200 (ženske) do 2900 (moški) 

kilokalorij. Pri ženskah je povečana potreba po kalciju, železu in folatih. To obdobje velja za 

stresno, kar lahko povzroči neredno in hitro prehrano. V tem obdobju se priporoča uživanje 

prehranskih dopolnil zaradi pomanjkanja uživanja pestre prehrane. Kalcij in železo sta 

pomembna elementa, ki preprečujeta pojav slabokrvnosti in osteoporoze.  

Srednje življenjsko obdobje (40–64 let) je obdobje večjih telesnih sprememb. Nižati se 

začne pusta telesna masa, plazemski volumen in telesne tekočine, hkrati pa se povečuje 

telesna masa. Ljudje so manj telesno dejavni, počasnejša je telesna presnova, posledično pa je 

poraba energije nižja kot pri mladih odraslih. Pri ljudeh v tem starostnem obdobju se pojavijo 

kritične vrednosti kalcija, zato morajo zagotoviti zadosten vnos kalcija s prehrano. Zaužijejo 

tudi manjše količine sadja, zato so potrebe po vitaminu C večje. Zaužijejo večje količine 

ogljikohidratnih živil, na račun česar se zmanjša količina zaužitih kalcija in beljakovin. Po 50. 

letu se poslabša absorpcija hranil zaradi fizioloških razlogov, hrana postaja enolična, 

siromašna in neuravnotežena. Potrebe po hranilih se spremenijo zaradi pogostejših motenj v 

vitaminsko-elementnem statusu (Pokorn, 2003).  

 

2.4 DETERMINANTE PREHRANJEVANJA 

Gedrich (2003) našteva naslednje determinante, ki oblikujejo prehranjevalno vedenje: 

biološke, antropološke, ekonomske, psihološke in socialno-kulturne. 
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Biološke in antropološke determinante: Biološke determinante govorijo o fizioloških, 

patofizioloških in genskih vplivih na prehranske navade. Na človeški prebavni sistem vplivata 

tako količina kot tudi kakovost hrane. Telo lahko sprejme le omejeno količino hrane, različna 

kakovost hrane pa lahko povzroči različne bolezni (alergije, diabetes). Antropološke 

determinante govorijo o človekovi izbiri hrane, ki jo kognitivno nadzoruje informacijski 

sistem posameznika (Kobal Grum in Seničar, 2012).  

Ekonomske in socialno-kulturne determinante: Socialno-ekonomsko šibkejši prebivalci 

razvijejo slabše prehranske navade, kar se v razvitem svetu kaže v preveliki telesni masi, saj 

je izbira živil neustrezna. Socialne neenakosti lahko ljudje doživljajo kot zelo stresne, tolažbo 

pa lahko najdejo v nezdravem načinu prehranjevanja (v maščobno-sladkornih živilih). 

Socialne neenakosti se lahko pojavijo zaradi pomanjkanja kulturnega kapitala (izobrazbe, 

znanja, obveščenosti), ekonomskega kapitala (dostopnosti do določenih živil) in posledic 

ekonomskih stresov (tolažilni načini prehranjevanja) (Toš in Malnar, 2002). Prehranjevalno 

kulturo oblikujejo prepričanja, vrednote, socialno-demografske značilnosti, vplivi pomembnih 

drugih, okusi in različne lokalne kuhinje, ki vplivajo na posameznikovo izbiro hrane (Lang in 

Heasman, 2004). Toš in Malnarjeva (2002) opisujeta koncept prehranjevalne subkulture kot 

način prehranjevanja s simboliko. Kot primer izpostavita delavsko subkulturo, za katero so 

značilne nezdrave oz. »tvegane« prehranske navade. Ogdenova (2003) meni, da ljudje z 

višjim socialnim in izobrazbenim statusom jedo bolj zdrave in dražje jedi ter imajo manj težav 

s čezmerno telesno maso in manj drugih problemov, povezanih z nezdravim načinom 

prehranjevanja. 

Psihološke determinante: Človek zaznava dražljaje iz okolice (zunanje in notranje), jih 

procesira na mentalni ravni in se nato odzove na dražljaje z določenim prehranjevalnim 

vedenjem (Gedrich, 2003). Pri oblikovanju prehranjevalnega vedenja so pomembne tudi 

vrednote, zaupanja, prepričanja in posameznikove namere. Posameznik pri izbiri hrane 

ocenjuje prednosti in slabosti vseh motivov in vrednot in je to njegova individualna odločitev 

(Kobal Grum in Seničar, 2012).  

Individualna in strukturna raven: Na posameznikovo izbiro hrane vplivajo različni 

dejavniki, ki so združeni v dve ravni. Posameznikovo psihološko stanje, želja po določeni 

hrani, znanje o prehrani, mnenje o zdravem načinu prehranjevanja, odnos do zdravega načina 

prehranjevanja idr. so dejavniki, ki opisujejo individualno raven. Pod strukturno raven pa so 

združeni dejavniki, kot so medosebni odnosi, fizično okolje, socialno okolje, socialni status 

(dohodek, izobrazba, spol), kulturno okolje in prehranska politika države (promocija zdravih 

prehranskih navad) (Toš in Malnar, 2002). 
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2.5 MOTIVI PREHRANJEVALNEGA VEDENJA 

Odločitev, katero živilo bomo izbrali, je prepletena z različnimi motivi, povezanimi z 

biološko potrebo po različnih hranilnih snoveh (Pudel in Westenhöfer, 2003, v Kobal Grum in 

Seničar, 2012).  

Pudel in Westenhöfer (2003, v Kobal Grum in Seničar, 2012), opredelita naslednje motive: 

� Zahteve glede okusa (npr.: višek užitka so jagode s smetano): kaj je za posameznika 

najboljše. 

� Občutek lakote (npr.: lačen sem, moram jesti). 

� Ekonomski pogoji (npr.: to je v akciji, to bomo jedli). 

� Kulturni vplivi (npr.: na veliki petek ne jemo mesa). 

� Vpliv tradicije (npr.: potica za veliko noč): posledice navad. 

� Čustveni učinek (npr.: ko sem žalosten, pojem čokolado): posameznik jé, da ublaži 

svoja čustva. 

� Socialni razlogi (npr.: poslovna kosila): namen je druženje. 

� Pogoji socialnega statusa (npr.: kaviar jedo bogati): določena jed je prestižnejše 

narave. 

� Stanje ponudbe (npr.: jedel bom v menzi, ker mi je ravno na poti): v ospredju je 

priročnost. 

� Zdravstveni razlogi (npr.: jem tisto, kar je zdravo): poudarek je na zdravi prehrani. 

� Kondicijsko-fizični razlogi (npr.: zaradi športa zaužijem veliko ogljikovih hidratov). 

� Lepotni ideali (npr.: hujšam, da bi ostal vitek). 

� Fiziološke posledice (npr.: paprike ne jem, ker se mi po njej spahuje). 

� Radovednost (npr.: moram poskusiti, ker še nikoli nisem): nekateri veliko dajo na 

nove, zanimive okuse, drugi pa sploh ne marajo novosti. 

� Strah pred škodo (npr.: rib ne jem, ker se mi lahko zatakne koščica). 

� Pedagoški razlogi (npr.: če pospravim sobo, dobim sladoled). 

� Zdravstvene potrebe (npr.: sladkega ne smem zaradi diabetesa). 

� Pripisovanje čarobnosti (npr.: ostrige jem, ker učinkujejo kot afrodiziak): gre za 

učinkovanje na razpoloženje in kognitivne sposobnosti. 

� Psevdoznanstveni razlogi (npr.: dve jabolki na dan odženeta zdravnika stran). 

 

Motivi niso edini, ki vplivajo na našo odločitev o tem, kaj, kje, kdaj in kako bomo jedli, 

ampak gre za prepletanje kompleksnih situacij, dogodkov in razlogov (Kobal Grum in 
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Seničar, 2012). Steptoe, Pollardova in Wardlova (1995) so predstavili devet dejavnikov, ki naj 

bi določali, katera živila bo nekdo izbral: 

� zaznana privlačnost, 

� učinek na zdravje,  

� preprostost nakupa, 

� preprostost priprave živila, 

� nadzorovanje telesne mase, 

� poznavanje živila, 

� uravnavanje razpoloženja, 

� vsebnost naravnih sestavin v živilu, 

� etični pomisleki o proizvodnji in izvoru živila. 

 

2.5.1 Modeli izbire hrane 

Z namenom razumevanja, zakaj ljudje izberejo določeno živilo, ter spodbujanja ljudi k bolj 

zdravemu načinu prehranjevanja so različni avtorji razvili različne teorije izbire hrane. Pri 

razumevanju kompleksnosti izbire hrane se avtorji osredinjajo na posameznika, zanemarijo pa 

dejavnike, ki vključujejo posameznikovo telo in samo živilo (Ogden, 2003). Če je nekdo 

nezadovoljen s svojim telesom, lahko začne hujšati. Hujšanje pa prav tako vpliva na izbiro 

hrane (bolj zdravo oziroma nizkokalorično hrano). Posameznikovo prehranjevalno vedenje 

sooblikujejo vsi omenjeni dejavniki.  

Na podlogi znanih ugotovitev je bil oblikovan integrirani model prehrane, v središču katerega 

je posameznik. Kontrola, konflikti in komunikacija so sredstva interakcije med 

posameznikom in njegovim socialnim kontekstom. Kot posledica teh interakcij se oblikuje 

specifično prehranjevalno vedenje. Hrana predstavlja sredstvo komunikacije o tem, kdo je in 

kakšen je njegov položaj glede na druge v okolici. Posameznikov položaj v družbi pa se 

odraža skozi prehranjevalno vedenje. Raziskave so pokazale razliko med načinom 

prehranjevanja višjega in nižjega socialnega sloja. Nižji socialni sloj raje posega po bolj 

redilni in kalorično bogati hrani, medtem ko pripadniki višjega socialnega sloja bolj skrbijo za 

prehrano in zdravje ter posledično razvijejo bolj zdrave prehranske navade. 

Posameznik lahko v svojem socialnem kontekstu čuti pomanjkanja kontrole, ki ga lahko 

nadomesti z nadzorom svojega prehranjevanja. To se izraža kot motnja hranjenja, kjer ima 

posameznik moč nadzora hrane, čeprav čuti pomanjkanje nadzora nad socialnim dogajanjem. 

Vsak posameznik mora razviti spretnost kontroliranja okolja, in ne potrebe po zatekanju k 

bolezenskim oblikam nadzora. 
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S hrano lahko izražamo konfliktno vedenje do drugih. Komunikacija posameznika z okoljem 

lahko vključuje tako pozitivne kot tudi negativne vidike. Konflikti so sestavni del 

posameznikovega razvoja in na podlagi njih vstopa v odnose z družino in s širšo skupnostjo. 

Socialni kontekst prehranjevanja vsebuje tudi načine prehranjevanja, bonton itd. 

Posameznikov odnos do hrane se oblikuje skozi vse kroge, ki ga obdajajo (Slika 1) (Kobal 

Grum in Seničar, 2012). 

 

 

 
Slika 1: Integrirani model prehrane (Ogden, 2003) 
 

Ogdenova (2003) izpostavi tri modele, s katerimi je mogoče razložiti izbiro hrane: 

1. Razvojni model poudarja predvsem razvoj preferenc za hrano v otroštvu. Izpostavlja 

učenje in izkušnje. V okviru tega modela so pomembni dejavniki, kot so izpostavljenost, 

socialno učenje in asociativno učenje. 

2. Kognitivni model izpostavi kognicije posameznika in ugotavlja, kako te razlagajo in 

napovedujejo vedenje posameznika. Glavni dejavnik tega modela so stališča, socialne norme, 

mesto nadzora in ambivalentnost. 

3. Psihofiziološki model izpostavi lakoto in sitost, vključuje pa stres, čustva in nevrokemične 

modele. 
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2.6 RAZVOJNOPSIHOLOŠKI IN VEDENJSKI DEJAVNIKI IZBIRE HRANE 

Izpostavljenost hrani: Pomembno je izpostaviti prehranjevalni paradoks. Gre za strah 

posameznika pred novimi neznanimi vrstami hrane, kajti že vse življenje sicer uživa 

uravnoteženo in raznoliko prehrano, ki pa ne vsebuje veliko novosti. Ta strah se strokovno 

imenuje neofobija. Pri prehranjevalnem paradoksu je pomembna vloga vpliva izpostavljenosti 

hrani. Čim bolj človek uživa raznoliko hrano, tem bolj je odprt za novo hrano in se tako lažje 

izogne prehranjevalnemu paradoksu. Človek pa je lahko pod vplivom naučene varnosti, kar 

pomeni, da se izbira hrane povečuje, ker pri uživanju določenih vrst živil ni bilo negativnih 

učinkov (Rozin, 1976, v Kobal Grum in Seničar, 2012). Pri izbiri hrane je poleg videza zelo 

pomemben okus. Raziskave kažejo, da je odločilnejša vloga okusa kot pa estetike hrane. S 

prepričevanjem, da je živilo zdravo in zato vredno uživanja, ne bomo dosegli, da bo nekdo 

dejansko začel uživati zdravo živilo. Če pa se osredinimo na okus zdravega živila in 

poskušamo nekoga prepričati, da je zdravo živilo dobrega okusa, lahko presežemo neofobijo. 

Socialno učenje: Gre za učenje z opazovanjem. Na naše vedenje vpliva opazovanje drugih. V 

procesu socialnega učenja sta vedno udeleženi dve osebi, model in posnemovalec ali učenec. 

Učenec opazuje vedenje modela, sproti se uči, ob koncu vedenje sprejme za svoje in se tako 

tudi vede. Otroci posnemajo osebe, ki so jim pomembne ali zanimive. Zato otroci v vrtcu in 

šoli jedo skupaj in se tako naučijo uživati raznoliko hrano. Tudi pri odraslih igra pomembno 

vlogo socialno učenje. Če nas prijatelji povabijo na večerjo, pred tem pa smo ravno jedli, 

vseeno pojemo vsaj sladico. V skupini pojemo več, kakor če jemo sami. Če smo v družbi 

ljudi, ki se zdravo prehranjujejo, se posledično tudi sami bolj zdravo prehranjujemo. Tudi za 

odrasle velja, da je pomemben vpliv pomembnih drugih pri tem, koliko hrane zaužijemo. 

Asociativno učenje: Na področju prehranjevanja se tako učenje uporablja na naslednje 

načine: 

� Nagrajevanje izbire hrane: nagrajevanje izbire hrane naj bi spodbujalo izbor določenih 

živil (če poješ sadje, bom zelo vesel). Pri tem gre za čustveno pogojevanje, ki pa ni 

primerno, saj lahko privede do negativnih posledic v poznejšem razvoju posameznika. To 

se kaže v nezavednih povezavah (če bo oči vesel, kadar bom jedel, bom tudi sam začel 

jesti, da bom vesel). Priporočljivo je izpustiti čustveno komponento pri nagrajevanju 

izbire hrane. Pri tem pa se moramo zavedati, da sta nujni pozitivna pozornost odraslih pri 

prehranjevanju otrok in uporaba pozitivnih zgledov odraslih. 

� Hrana kot nagrada: Ta način običajno povzroča negativne učinke (če se boš lepo vedel, 

dobiš liziko). Pri tem se lahko pojavijo motnje, kadar začnemo pogojevanje z vedenjem in 

s čustvovanjem. 
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� Hrana in fiziološke posledice: Gre za prenašanje negativnih izkušenj in razvoj odpora do 

določene hrane. Značilnost hrane in psihofiziološke posledice lahko predstavljajo 

povezavo do sprejemanja novih jedi, ki so po okusu podobne poznanim jedem. Tako 

lahko na jedilnik vnašamo novo hrano. 

� Prehranjevalna klima: Pozitivno vzdušje za mizo vodi do pozitivnih občutkov. Če otrok 

občuti prijetno vzdušje pri obrokih, razvije bolj zdrav odnos do hrane. Asociativno učenje 

vpliva tudi na spomin. Kadar ob določeni jedi doživljamo nekaj lepega (zaradi prijetne 

družbe), nam v spominu ta jed ostane kot okusnejša. Pozitiven odnos do osebe, ki je 

določeno jed pripravila, se prenese na to jed (spomin na babico zaradi določene jedi, ki 

nam jo je samo ona pripravila). Pomemben je vpliv tudi družbe, predvsem pri poskušanju 

novih jedi (prijatelji nas prepričajo, da poskusimo nekaj novega). 

Med odraščanjem se posameznik nauči sprejemanja določenih okusov. Nepravilno je 

sklepanje, da je za vsakogar značilen njegov okus, ki je pač tak, kot je. Posameznik se med 

odraščanjem nauči tolerance do grenkega. Mlajši otroci čutijo odpor do grenkega okusa, saj so 

dovzetnejši za sladko in slano hrano, medtem ko odrasli spremenijo doživljanje grenkega 

okusa in se ga navadijo (z užitkom spijejo pivo). Pomembno znanje, ki ga usvojimo, je 

izogibanje okusom, ki lahko povzročijo bolezni (če je okus živila nenavaden, ga ne 

zaužijemo). Treba pa se je naučiti tudi navajanja na okuse, ki izboljšajo zdravje, saj je to 

pomembno za boljše telesno in duševno počutje človeka. Danes je na voljo veliko različne 

hrane z značilnim okusom (kitajska, mehiška, indijska itd.), zato je tudi izbira pestra. Vendar 

se zaradi velike raznolikosti hrane telo ne more naučiti povezav med okusom in učinkom, 

rezultat tega pa je zmeda (Kobal Grum in Seničar, 2012). 

 

2.7 KOGNITIVNI DEJAVNIKI IZBIRE HRANE 

Kognitivni dejavniki opisujejo, kako mišljenje vpliva na vedenje posameznika, kako hrana 

učinkuje na mišljenje in nasprotno. Kognitivni dejavniki zajemajo stališča, socialne norme, 

mesto nadzora in ambivalentnost v odnosu do hrane (Kobal Grum in Seničar, 2012).  

 

2.7.1 Stališča 

Uletova (2004) opisuje stališča kot trajno duševno pripravljenost za določen način reagiranja. 

V procesih socializacije v celotnem življenju razvijamo stališča. Na vedenje posameznika 

vplivajo neposredno in dinamično, vplivajo pa tudi na doslednost vedenja. Posameznik teži k 

temu, da svoja dejanja opravičuje kot pravilna in dobra. Zato svoja stališča brani s svojimi 

dejanji, kot tudi s svojimi stališči brani svoja dejanja. S pozitivnimi stališči do zdrave 
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prehrane se lahko izognemo negativnim posledicam nezdravega načina prehranjevanja, kot so 

čezmerna telesna masa in motnje prehranjevanja. Stališča do hrane so povezana s 

prehranskimi navadami, saj prispevajo k oblikovanju prehranjevalnega vedenja posameznika. 

Zakoreninjene navade onemogočajo spreminjanje neustreznega načina prehranjevanja, lahko 

pa posameznik z oblikovanjem pozitivnih stališč do zdravega načina prehranjevanja pozitivno 

vpliva na svoje življenje (Saba, Turrini, Di Natale in D'Amicis, 1999). 

 

2.7.2 Socialne norme 

Socialne norme lahko zelo vplivajo na prehranjevanje posameznika, vendar se vpliva norm 

vsi premalo zavedamo (Croker, Whitaker, Cooke in Wardle, 2009). Socialne norme na 

posameznika vplivajo posredno na podlagi oblikovanja njegovih želja (Etilé, 2007). Zelo 

vplivajo na predstavo o idealnem telesnem videzu. Ta vpliv se odraža predvsem pri ženski 

populaciji, ki se odloča za različne oblike hujšanja (Kobal Grum in Seničar, 2012). Socialne 

norme bolj vplivajo na količino zaužite hrane kot na izbiro hrane. To sta Plinerjeva in 

Mannova (2004) ugotovili z eksperimentom. Količina hrane, ki so jo zaužili udeleženci v 

eksperimentu, je bila odvisna od prejetih informacij o tem, koliko hrane so zaužili drugi 

udeleženci. Podatki o izbiri vrste živil udeležencev niso vplivali na posameznikovo izbiro. 

Informacija o količini hrane drugih udeležencev naj bi bila za posameznika le orientacija, 

koliko lahko zaužije, ne da bi se prenajedel. Lahko rečemo, da socialne norme vplivajo 

predvsem na uravnavanje vnosa hrane, izbira hrane pa naj bi bila bolj pod vplivom 

posameznikovih preferenc. Ne smemo zanemariti okusnosti hrane, katere vloga pri 

prehranjevanju posameznika je pomembna. V eksperimentu so udeleženci brez predhodnih 

informacij pojedli več hrane, če je bila okusnejša. Pomembno je izpostaviti dejstvo, da ljudi 

na podlagi socialnega vpliva lažje spodbudimo k uživanju okusne hrane kot pa k uživanju 

neokusne. Prehrambna industrija bi se morala tega bolj zavedati in se truditi zdravo hrano 

predstaviti kot čim okusnejšo. 

 

2.7.3 Mesto nadzora prehranjevanja 

Človek je prepričan o tem, kaj povzroča dogodke v njegovem življenju, in to prepričanje 

predstavlja mesto nadzora. Zazna priložnost, ki mu omogoča, da iz izkušenj pridobi pozitivne 

izide ali pa se s svojimi dejanji izogne negativnim izidom. Občutek nadzora je lahko zelo 

pomemben pri ciljni motivaciji, samoučinkovitosti, občutku nemoči in osebni vzročnosti. Ko 

posameznik čuti nadzor nad dogajanjem in da lahko sam vpliva na potek dogodkov, izid 

dogodkov doživlja zelo pozitivno. Posameznik brez občutka nadzora pa doživlja negativen 
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izid dogodkov, kar lahko vodi v depresijo. Občutek osebnega nadzora se odraža s čustvenim 

blagostanjem, z uspešnim spoprijemanjem s stresom, s psihološko trdnostjo ter z boljšim 

duševnim in telesnim zdravjem. Občutek notranjega nadzora vodi do bolj zdravega načina 

življenja z rekreacijo in uravnavanjem telesne mase, vse to pa je ključ do boljšega zdravja z 

manj kroničnimi obolenji in funkcionalnimi omejitvami. Poleg tega so taki posamezniki 

učinkovitejši pri svojih dejavnostih, lažje sprejemajo odločitve o tem, kam bodo usmerjali 

svoje vedenje in kako bodo izboljšali neučinkovito vedenje. Na drugi strani pa ljudje brez 

notranjega nadzora in dovolj notranje moči, da bi spremenili slabe navade, tudi ne bodo težili 

k spremembi neučinkovitega vedenja. Gre za notranja in zunanja mesta nadzora (Kobal Grum 

in Seničar, 2012). Oseba z notranjim mestom nadzora je prepričana, da nadzoruje lastno 

življenje. Oseba z zunanjim mestom nadzora pa je prepričana, da njeno življenje nadzorujejo 

drugi (druge osebe, višja sila, usoda itd.). Ogdenova (2003) meni, da obstajata povezava med 

odnosom do hrane in izbiro hrane ter povezava med prepričanjem posameznika o kontroli 

lastnega prehranjevalnega vedenja in izbiro hrane. To pomeni, da obstaja povezava med 

izbiro hrane in prepričanjem, ali vnos hrane lahko nadzorujemo ali ne.  

Poznamo notranji, zunanji in naključni lokus kontrole prehranjevanja. 

Notranji lokus kontrole prehranjevanja (angl. Internal eating control) pomeni 

posameznikovo prepričanje, da je prehranjevalno vedenje pod njegovim nadzorom.  

Zunanji lokus kontrole prehranjevanja (angl. External eating control) pomeni 

posameznikovo prepričanje, da pomembne in močnejše druge osebe (pri odraslih zdravnik, pri 

otrocih starši) usmerjajo njegovo vedenje.  

Naključni lokus kontrole prehranjevanja (angl. Chance/luck eating control) pomeni 

posameznikovo prepričanje, da naključni zunanji dejavniki usmerjajo njegovo vedenje. 

Posameznika vodi prepričanje, da njegovo prehranjevalno vedenje določajo vplivi zunaj 

osebnega nadzora, naključje. Avtorici ponazorita naključni lokus kontrole prehranjevanja s 

primerom situacije posameznika, ki v trgovini nakupi polno sladkarij namesto zelenjave, ko 

gre mimo police s sladkimi živili. O tej odločitev ga ni nihče prepričal, se je kar zgodilo 

(Kobal Grum in Seničar, 2012). 

 

2.7.4 Ambivalentnost 

Ambivalentnost opisuje tako negativen kot pozitiven odnos posameznika do določenega živila 

(meso je dobrega okusa, vendar je precej mastno). Odnos do živila nas vodi pri tem, ali bomo 

določeno živilo zaužili ali pa ne. Če je odnos do živila tako pozitiven kot tudi negativen, na 
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koncu običajno prevlada negativen, zato se verjetnost, da bomo živilo zaužili, zmanjša 

(Ogden, 2003). 

 

2.8 ČUSTVA IN HRANA 

Raziskave so pokazale, da čustva vplivajo na celoten proces prehranjevanja (Gibson, 2006). 

Macht (2008) opisuje pet različnih načinov vplivanja čustev na prehranjevanje: 

� Čustva, ki jih izzove določena hrana, vplivajo na izbiro hrane. Sladka živila sprožijo 

pozitivna čustva, zato posameznik raje uživa taka živila. 

� Vnos hrane zavirajo intenzivna čustva. Vedenje in odzivi, ki jih povzročajo močna čustva, 

zavirajo uživanje hrane. Strah povzroči beg in izogibanje, posledično se zmanjša 

motivacija za hranjenje. 

� Kognitivni nadzor nad prehranjevanjem zmanjšajo pozitivna in negativna čustva. Veliko 

pozornosti zahteva procesiranje čustvenih dražljajev, zato se lahko kognitivna kontrola 

hranjenja zmanjša (kognitivna kapaciteta posameznika je omejena). 

� Negativna čustva spodbujajo uživanje hrane in tako uravnavajo čustva. Nekateri 

zmanjšujejo stres z uživanjem hrane. 

� Uživanje hrane je skladno z lastnostmi čustev. Kadar je posameznik bolje razpoložen, je 

dovzetnejši za sprejemanje informacij. Veselje vpliva na prijetnost določene hrane in 

motivacijo za uživanje hrane. Kadar doživljamo pozitivna čustva, se poveča zmožnost za 

zaznavanje in procesiranje dražljajev ter smo bolje pripravljeni za sodelovanje v določenih 

dejavnostih.  

 

Izpolnjene želje, pričakovanja ali potrebe doživljamo kot zadovoljstvo. Kadar smo zadovoljni 

s svojim način prehranjevanja, čutimo zadovoljstvo glede svojega mišljenja in vedenja, 

povezanega s prehranjevanjem. Oseba, ki je zadovoljna s svojim načinom prehranjevanja, se 

verjetno prehranjuje uravnoteženo, pri tem pa občuti zadovoljstvo v zvezi s prehranjevanjem. 

Zadovoljstvo s prehranjevanjem se odraža tudi v zdravju. Na drugi strani zaskrbljenost zaradi 

prehranjevanja odpira predstave o tem, katere negativne posledice bi povzročilo določeno 

prehranjevalno vedenje (kaj se bo na primer zgodilo, če pojem celo pico). Človek je 

obremenjen s tem, kaj poje. Če je zaskrbljen s svojimi prehranskimi navadami, je nagnjen k 

občutku neugodja in napetosti. Pri tem gre za drugačne mehanizme kot pri anoreksiji in 

bulimiji, pri katerih je prehranjevalno vedenje dejansko nezdravo (Kobal Grum in Seničar, 

2012). 
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2.9 ZAVIRALNI DEJAVNIKI ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA 

Če se zdravo prehranjujemo, izberemo vrsto živil, za katero verjamemo, da so njegove 

lastnosti oz. učinki pozitivni, živilo, za katero pomembni drugi menijo, da bi ga morali jesti, 

in živilo, za katero menimo, da njegovo uživanje lahko sami nadzorujemo (Shepherd in Raats, 

1997, v Tivadar in Kamin, 2005). Številni avtorji navajajo naslednje dejavnike, ki pomembno 

vplivajo na oblikovanje prehranskih navad: spol, starost, razredna pripadnost, formalna 

izobraženost in višina dohodka (Koch, 1997; Tivadar, 2002). Nasvete glede zdravega 

prehranjevanja najmanj upoštevajo moški, mlajše osebe, nizko izobraženi, delavski sloj, 

kmečko prebivalstvo in manj premožni. S poznavanjem smernic zdravega prehranjevanja 

postanemo bolj obveščeni o zdravem načinu prehranjevanja, kar je lahko tudi dober pogoj za 

spreminjanje nezdravih prehranskih navad. Kljub dobri obveščenosti lahko na nas delujejo 

različne osebne in družbene ovire, ki nas prepričujejo, da bi spremenili nezdrave prehranske 

navade. Šele z natančnim poznavanjem zaviralnih in tudi spodbujevalnih dejavnikov zdravega 

načina prehranjevanja se lahko oblikujejo ustrezne strategije za oblikovanje zdravih 

prehranskih navad (Tivadar in Kamin, 2005): 

1. Nekateri menijo, da je hrana, ki jo uživamo, gensko spremenjena, polna strupenih ostankov 

škropiv in škodljivih dodatkov, tega pa sami ne morejo nadzorovati. Zakaj bi se zdravo 

prehranjevali, če pa pridelovalci in živilska industrija prodajajo nezdrava živila (Caplan, 

1997, v Tivadar in Kamin, 2005). 

2. Optimistična pristranost je izražena pri ljudeh, ki menijo, da je verjetnost vpliva nekega 

dejavnika, ki škoduje zdravju, ravno na njih majhna. 

3. Notranja modrost telesa vpliva na prepričanje, da telo samo ve, kaj je zanj ustrezno in kaj 

škodljivo. To modrost je zato pomembno upoštevati. Telo naj bi samo sporočalo, katera hrana 

je zanj priporočljiva, katera škodljiva in kdaj potrebuje določene hranilne snovi. To vodilo 

ljudje uporabljajo kot potrdilo, da zdrava prehrana pozitivno vpliva na njihovo telo, ali pa kot 

opravičilo za uživanje nezdrave hrane. 

4. Simbolne funkcije prehranjevanja so za posameznike in družine pomembnejše od vplivov 

prehrane na zdravje. Kosilo je primer, ki nekaterim predstavlja simboliko obnavljanja 

družinskih vezi in se jim zato zdi zdravo, kljub temu da niso pozorni na sestavo živil, ki jih 

med kosilom uživajo (Tivadar in Kamin, 2005). 

5. Praktične izkušnje so povezane z opozorili strokovnjakov, da se moramo določenim 

živilom izogibati, kljub temu pa jih uživamo in na naše telo ne delujejo škodljivo. Ljudje 

običajno za dokaz vzamejo nekoga, ki ga poznajo. Caplanova (1997, v Tivadar in Kamin, 

2005) je to situacijo označila z izrazom »podoba strica Normana«. Ljudje se sklicujejo na 
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nekoga poznanega (na strica Normana), ki je vsak dan jedel jajca in slanino ter doživel 93 let. 

Sklicujejo pa se tudi na zgodbe poznanih ljudi, ki so vedno zdravo živeli in kljub temu zboleli 

za srčno boleznijo. 

6. Vir informacij prav tako lahko učinkuje na ljudi, ki lažje upoštevajo prehranske nasvete iz 

neformalnih virov. Taki nasveti so običajno bolj specifični in izhajajo iz osebnih izkušenj. 

Ljudje lahko z osebami, ki so vir neformalnih informacij, razpravljajo o podanih nasvetih in 

na koncu izvedejo refleksijo o novih spoznanjih na temo prehrane (Keane, 1997, v Tivadar in 

Kamin, 2005). 

7. Neenotni prehranski nasveti kot posledica različnih virov, ki posredujejo prehransko znanje 

na različne načine, povzročajo pogosto nasprotujoče si prehranske nasvete ali pa pogosto 

spreminjanje teh nasvetov. Ob tem nekateri ne zaupajo vanje, ker so prepričani, da je lahko 

škodljivo prav vsako živilo. Zato uživajo hrano, ki so je navajeni (Tivadar in Kamin, 2005). 

Spet drugi so prepričani, da je treba uživati zdravo uravnoteženo prehrano. Uravnoteženo 

zanje pomeni ravnotežje med zdravo in nezdravo prehrano, ne pa pravilno razmerje hranilnih 

snovi v prehrani (Warde, 1997). 

 

2.10 VLOGA ŠOLE IN UČITELJEV PRI PREHRANJEVALNEM VEDENJU UČENCEV 

Ustanove, kot so šole, pomembno vplivajo na družbo, so pomemben vir za pridobivanje 

pozitivnih oblik družbenega vedenja v smislu prehranskih navad. Učitelji, katerih glavna 

vloga je izobraževanje drugih, lahko prevzamejo glavno vlogo pri predajanju znanja o 

prehranskih vsebinah. Učitelji ozaveščajo učence o prehrani, rasti in razvoju, o človeškem 

telesu, vzdrževanju primerne telesne mase in jim pomagajo razviti pozitiven odnos do 

prehrane in pozitivno prehranjevalno vedenje (O'Dea, 2002). Šola pa je opredeljena kot 

okolje, ki vpliva na oblikovanje prehranjevalnega vedenja učencev (Kubik idr., 2005). Dolga 

leta je šola veljala za okolje, kjer se spodbuja in promovira vseživljenjsko zdravo 

prehranjevanje, vendar današnji čas kaže drugačno sliko. V porastu čezmerne debelosti 

ameriških učencev so šole postale tarča kritik pri promociji zdravega načina prehranjevanja 

(Ogden, Flegal, Carroll in Johnson, 2002). Raziskave so pokazale, da šolsko okolje lahko 

vpliva na oblikovanje prehranskih navad učencev. Izpostavili so dejavnike, ki vplivajo na 

oblikovanje prehranskih navad učencev, kot so vrsta hrane, ki jo ponujajo šolske kuhinje, in 

prodajni avtomati v šoli, vedenje šolskega osebja, nagrajevanje vedenja učencev v obliki 

nezdravih živil (Cho in Nadow, 2004). Učitelji lahko na vedenje učencev vplivajo v vlogi 

vzornika, med poukom ali pa v socialnih interakcijah. Omogočeno jim je tudi vplivati na 

oblikovanje prehranskih navad učencev tako, da jih pustijo v svojo bližino in so v rednih 
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stikih z njimi med šolskih časom (Kubik idr., 2002). Izobraževanje in usmeritve staršev in 

učiteljev prispevajo k ozaveščenosti učencev o prehranskih vsebinah in oblikovanju njihovih 

prehranskih navad (Sothern, 2004). Učenci v ZDA skoraj tretjino časa preživijo v šoli, zato je 

vloga šole pri oblikovanju in učenju o zdravem načinu prehranjevanja zelo pomembna. 

Pomembna je tudi izbira zdrave hrane, ki jo ponujajo šolske kuhinje. Učitelji lahko vplivajo 

na oblikovanje prehranjevalnega vedenja učencev. To je odvisno od avtoritete učitelja in časa, 

ki ga preživi z učenci. Učitelj je s svojim prehranjevalnim vedenjem in stališči do zdravega 

načina prehranjevanja vzor učencem (Rossiter, Glanville, Taylor in Blum, 2007). To velja 

predvsem za učitelje na razredni stopnji. Predvsem med ameriškimi Indijanci je opazen porast 

povečane telesne mase, zato je še toliko pomembneje, da se zavedamo stališč učiteljev o 

šolskem prehranskem okolju (Arcan idr., 2013). Predvsem ameriški učitelji uporabljajo hrano 

kot nagrado za šolsko delo oz. lepo vedenje, uporabljajo sadje in zelenjavo, sladkarije in hitro 

hrano. 

 

2.10.1 Prehranske navade učiteljev 

Študija, izvedena med ameriškimi učitelji, je pokazala, da večina učiteljev redno kupuje 

pijačo z visoko vsebnostjo sladkorja (več kot polovica anketiranih) ter prigrizke z visoko 

vsebnostjo maščob in sladkorjev (več kot tretjina anketiranih) (Kubik idr., 2002). V več kot 

polovici šol v ZDA je učencem dovoljena uporaba prodajnih avtomatov (Fox, Crepinsek, 

Connor in Battaglia, 2001). Hrana iz prodajnih avtomatov je bogata z maščobami in s 

sladkorjem (Wechsler, Brener, Kuester in Miller, 2001). Mlajši učitelji se za hrano iz 

prodajnih avtomatov odločajo rajši kot učitelji, starejši od 39 let (Kubik idr., 2002). Tudi 

starejše raziskave so pokazale, da mlajše osebe (18–34 let) zaužijejo več živil z visoko 

vsebnostjo sladkorja kot odrasle osebe (35–64 let). Živila z visoko vsebnostjo sladkorja, ki jih 

najraje uživajo, so gazirane pijače, sladkarije, sadni sokovi in sladka peciva (Guthrie in 

Morton, 2000). Kljub znanim dejstvom učitelji opozarjajo na nizko podporo šole in nizko 

kontrolo ponudbe bolj zdravih prigrizkov v šolah. Nizka podpora šolske prehranske politike 

se kaže tako v prodajnih avtomatih kot tudi v ponudbi kosil v šolah, zato tudi učitelji, ki se 

bolj zdravo prehranjujejo, šolska kosila ocenjujejo kot manj zdrava (Wechsler idr., 2001). 

Raziskave so pokazale, da ameriški učitelji učencem niso vzor z zdravim načinom 

prehranjevanja. Kljub temu pa je vloga učiteljev pri izboljšanju šolske prehranske politike 

velika. Pomembno je, da šole uredijo učne programe in vzgojne načrte tako, da se bodo trudili 

spodbujati zdrav način prehranjevanja tako učiteljev kot tudi učencev (Kubik idr., 2002). 
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Arcanova idr. (2013) so v raziskavi, izvedeni v okolici, kjer prevladujejo ameriški Indijanci in 

je pri otrocih značilen porast čezmerne telesne mase, ugotovili, da 66 % učiteljev nikoli ne 

uživa pijač z visoko vsebnostjo sladkorja v učilnici, več kot polovica uživa kosilo v šolski 

jedilnici in skoraj večina ne uživa živil iz prodajnih avtomatov. Učitelji menijo, da bi morali v 

prodajnih avtomatih ponujati zdravo hrano in da bi nezdrava hrana le redko smela biti na 

šolskem jedilniku. Učitelji tudi menijo, da njihova izbira hrane vpliva na to, kaj bodo učenci 

jedli. 

Memisova in Sanlierjeva (2010) se zavedata pomembne vloge učiteljev pri ozaveščanju 

drugih o prehranskih vsebinah, zato sta izvedli analizo prehranskih navad učiteljev in prišli do 

naslednjih ugotovitev: 69,1 % učiteljev raje uporablja rastlinsko kot pa živalsko maščobo, 

22,1 % učiteljev tedensko uživa ribe, 71,9 % ne uživa redno hitre hrane. 42,5 % vsak dan 

zaužije dva kozarca mleka, jogurt ali dva koščka sira. 51,9 % se izogiba uživanju živil z 

dodatkom aditivov. 72,3 % preveri sestavine na izdelku pred nakupom. 29,5 % nikoli ne 

izpušča dnevnih obrokov. 54,4 % vsak dan uživa sadje in zelenjavo. Bergova idr. (2009) so 

ugotovili, da izpuščanje dnevnih obrokov lahko pripelje do negativnih posledic, kot je 

debelost. Boljše prehransko znanje prispeva k uživanju bolj zdrave hrane in izogibanju hitre 

hrane (Memis in Sanlier, 2010). Bilazerjeva idr. (2008, v Memis in Sanlier, 2010) delovno 

okolje učiteljev izpostavljajo kot pozitivno, kajti v njem delajo v pozitivnih razmerah od šest 

do osem ur dnevno. 

Razdelek lahko zaključim z mislijo, da so učitelji v pomembni vlogi vzornikov v družbi s 

svojimi zdravimi prehranskimi navadami (Memis in Sanlier, 2010). 

 

2.11 STRATEGIJE ZA IZBOLJŠANJE PREHRANJEVALNEGA VEDENJA 

Izobraževanje in ozaveščanje ljudi o zdravem načinu prehranjevanja sta zelo pomembni vse 

življenje (Memis in Sanlier, 2010). V nadaljevanju so predstavljeni predlogi in primeri 

mednarodnih in domačih primerov dobre prakse, ki bi lahko prispevali oz. prispevajo k 

spodbujanju zdravega prehranjevanja. 

 

1. Uvajanje dodatnega izobraževanja o zdravi prehrani v dodiplomske pedagoške študijske 

programe. S to strategijo bi bodoči učitelji med študijem pridobili sodobno znanje in koncepte 

na področju zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga (Resolucija o nacionalnem 

programu prehranske politike 2005–2010, 2005). 
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2. Dodatno izobraževanje učiteljev o prehrani otrok in mladostnikov. S pridobljenim znanjem 

bi uspešno usmerjali učence pri pravilni izbiri hrane, jih izobraževali o zdravem načinu 

prehranjevanja in s tem posledično prispevali k oblikovanju zdravih prehranskih navad 

učencev (Kim idr., 2015). Raziskave so pokazale, da bi dodatno izobraževanje učiteljev na 

področju prehrane izboljšalo njihovo prehranjevalno vedenje (Williams, Gould, Hovland, 

Bender in Markun, 2014). Šole učiteljem ponudijo dodatno izobraževanje o prehrani in tako 

dokazano vplivajo na izboljšanje odnosa učiteljev do zdravega načina prehranjevanja, poveča 

se njihovo znanje o prehrani, izboljšajo tudi svoje prehranske navade (Arcan idr., 2013; Chen 

idr., 2010). 

 

3. Prehranska politika. Sprejeti je treba enotno prehransko politiko, ki bi omogočila promocijo 

med učenci med poukom in ustvarjala spodbudno šolsko okolje (Kolbe, 2002). 

 

4. »Pedagoški obroki« na Švedskem. Otroci se učijo tako, da posnemajo odrasle, zato je 

pomembno, da so ti med uživanjem obrokov prisotni. To je eden od razlogov za odločitev na 

Švedskem, da bodo učitelji jedli skupaj z učenci, take obroke pa so poimenovali »pedagoški 

obroki«. V tem vidijo priložnost za učenje. NFA (National Food Administration) na 

Švedskem je izdal smernice za uživanje obrokov v šolah (osnovnih, srednjih in višjih). V 

smernicah je opisan cilj pedagoškega obroka, po katerem je to priložnost za učitelje in učence, 

da se pogovarjajo in družijo med obroki, ter priložnost za učitelje za učenje učencev o 

prehrani in zdravem načinu prehranjevanja. Tako je mogoče ustvariti bolj umirjeno okolje 

med uživanjem obroka. Da tak projekt pride do izraza, sta pomembni dovolj znanja učiteljev 

o prehrani in njihovo zavedanje glede vpliva vedenja na učence (Osowski, Göranzon in 

Fjellström, 2013). 

 

5. Prehrana na delovnem mestu. Glavna cilja programa za promocijo zdravja na delovnem 

mestu sta ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja 

zaposlenih. Namen je izboljšati kakovost prehrane in okrepiti ozaveščenost o zdravem 

prehranjevanju med zaposlenimi. Smernice zdravega prehranjevanja delavcev na delovnem 

mestu so namenjene usmerjanju pri načrtovanju in pripravi uravnoteženih obrokov za delavce. 

Ukrepa, ki so si jih zastavili sta oblikovanje smernic zdravega prehranjevanja v okviru 

programov promocije zdravja na delovnem mestu ter podpora socialnim partnerjem pri 

promociji zdravja na delovnem mestu in izmenjavi primerov dobre prakse (Resolucija o 

nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, 2015). 



24 
 

6. Program CINDI je celostni program ukrepov za preprečevanje in obvladovanje kroničnih 

nenalezljivih bolezni. Nastal je pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, katere 

članica je formalno od leta 1994 tudi Slovenija. Gre za spodbujanje ljudi k zdravemu načinu 

življenja in ustvarjanje zdravega družbenega okolja. Posameznikom z visokim tveganjem so 

namenjeni preventivni ukrepi na ravni posameznika z vplivanjem na neugodne fiziološke 

dejavnike (kot so čezmerna telesna masa, zvišan krvni pritisk, motnje v presnovi maščob in 

ogljikovih hidratov), ki so jim v pomoč pri zmanjšanju osebnega tveganja (Strategija za 

preprečevanje kroničnih bolezni v Evropi – Dejavnosti na področju javnega zdravja: Vizija 

CINDI, 2006).  

 

7. Program »Živimo zdravo – promocija zdravja v lokalni ruralni skupnosti«. Gre za slovenski 

primer dobre prakse za izboljšanje zdravja, zmanjšanje dejavnikov tveganja za kronične 

nenalezljive bolezni in druge kronične bolezni s promocijo zdravega življenjskega sloga. 

Poudarek je na sodelovanju ljudi za izboljšanje lastnega zdravja. Potekajo učne delavnice in 

predavanja, ki vključujejo tudi spoznavanje in določanje dejavnikov tveganja, spoznavanje 

pomena telesne dejavnosti in osnov zdrave prehrane, predstavitev priprave jedi in pridelave 

zelenjave za potrebe samooskrbe in vzdrževanje normalne telesne mase in hujšanje (Zelko -

Peterka in Zaletel - Kragelj, 2005). 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 CILJI MAGISTRSKEGA DELA 

Cilji raziskave so: 

• oceniti prehranske navade osnovnošolskih učiteljev; 

• ugotoviti, kakšen je odnos osnovnošolskih učiteljev do zdravega načina prehranjevanja; 

• ugotoviti mnenje osnovnošolskih učiteljev o vplivu šolskega okolja na oblikovanje 

prehranskih navad učencev. 

 

3.2 HIPOTEZE MAGISTRSKEGA DELA 

H1: Osnovnošolski učitelji se glede na smernice zdravega prehranjevanja prehranjujejo 

zdravo. 

H2: Osnovnošolski učitelji se prehranjujejo bolj zdravo kot drugi odrasli prebivalci Slovenije. 

H3: Osnovnošolski učitelji izkazujejo pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja. 

H4: Osnovnošolski učitelji menijo, da šolsko okolje pozitivno vpliva na oblikovanje zdravih 

prehranskih navad učencev. 

 

3.3 VZOREC 

Empirična raziskava je bila izvedena s sodelovanjem osnovnošolskih učiteljev iz različnih 

regij Slovenije. V raziskavi je sodelovalo 168 osnovnošolskih učiteljev, ki so v šolskem letu 

2014/2015 poučevali različne predmete. Večina (86,9 %) anketirancev je bila žensk, le 13,1 % 

pa moških (Preglednica 2).  

 
Preglednica 2: Demografska struktura vzorca glede na spol 

Spol f f % 
Moški 22 13,1 
Ženski 146 86,9 
Skupaj 168 100,0 

 
Anketirance sem glede na starost razdelila v tri starostne skupine (Preglednica 3). 32 učiteljev 

(19,0 %) je bilo v starostni skupini do 34,99 leta, 85 učiteljev (50,6 %) v skupini od 35 let do 

49,99 leta in 51 učiteljev (30,4 %) v skupini 50 ali več let. 
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Preglednica 3: Demografska struktura vzorca glede na starost 

Starost f f % 
Do 34,99 leta 32 19,0 

Od 35 let do 49,99 leta 85 50,6 
50 ali več let 51 30,4 

Skupaj 168 100,0 

 

Anketirance sem glede na smer izobrazbe razdelila v dve skupini (Preglednica 4). 72 je 

učiteljev razrednega pouka (42,9 %) in 96 drugih učiteljev (57,1 %), ki poučujejo na 

predmetni stopnji (od 6. do 9. razreda) oz. so učitelji za dodatno in individualno strokovno 

pomoč. 

 

Preglednica 4: Demografska struktura vzorca glede na smer izobrazbe 

Smer izobrazbe f f % 
Učitelji razrednega pouka 72 42,9 

Drugi učitelji 96 57,1 
Skupaj 168 100,0 

 

3.4 MERSKI INSTRUMENT 

V nadaljevanju je predstavljena vsebina anketnega vprašalnika, ki so ga reševali učitelji. 

 

3.4.1 Prehranske navade učiteljev 

Prehranske navade učiteljev sem ugotavljala z vprašalnikom, ki je obsegal naslednje sklope 

vprašanj: pogostost uživanja obrokov hrane, pogostost uživanja živil in jedi ter količina 

določenih živil, pogostost ponavljanja določenega prehranjevalnega vedenja, pomembnost 

posameznih kriterijev za izbiro živil. Merski instrument za ugotavljanje prehranskih navad 

učiteljev se zgleduje po vprašalniku raziskave o prehranskih navadah odraslih prebivalcev 

Slovenije z vidika varovanja zdravja (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2009). 

 

Povprečno pogostost uživanja obrokov hrane sem določila z navedenim sistemom točkovanja:  

- vsak dan – 5, 

- od štirikrat do šestkrat na teden – 4, 

- od dvakrat do trikrat na teden – 3,  

- enkrat na teden – 2, 

- nikoli – 1. 
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Povprečno pogostost uživanja določenih živil sem določila z navedenim sistemom 

točkovanja:  

- trikrat na dan ali več – 7, 

- od enkrat do dvakrat na dan – 6, 

- od štirikrat do šestkrat na teden – 5, 

- od dvakrat do trikrat na teden – 4,  

- enkrat na teden – 3, 

- od enkrat do trikrat na mesec – 2, 

- nikoli – 1. 

 

Povprečno pogostost uživanja določenih jedi sem določila z navedenim sistemom točkovanja: 

- vsak dan ali večkrat na dan – 5, 

- od štirikrat do šestkrat na teden – 4, 

- od enkrat do trikrat na teden – 3, 

- od enkrat do trikrat na mesec ali manj – 2, 

- nikoli – 1. 

-  

Pogostost ponavljanja določenega prehranjevalnega vedenja sem ugotavljala z vprašanjem 

Kako pogosto počnete naslednje? Učitelji so se morali opredeliti glede naštetih primerov 

vedenja. Povprečno pogostost ponavljanja določenega prehranjevalnega vedenja sem določila 

z navedenim sistemom točkovanja: 

- vedno – 5, 

- pogosto – 4, 

- občasno – 3, 

- redko – 2, 

- nikoli – 1. 

 

Prehranske navade sem primerjala z že izvedeno raziskavo Prehrambene navade odraslih 

prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja, in sicer z namenom ugotovitve, kdo se 

prehranjuje bolj zdravo (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2009). 
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3.4.2 Odnos učiteljev do zdravega načina prehranjevanja 

Anketiranci so na podlagi petstopenjske Likertove lestvice podali mnenje o svojih prehranskih 

navadah (1 – nikakor se ne strinam s trditvijo, do 5 – popolnoma se strinjam s trditvijo). 

Merila sem stopnjo strinjanja učiteljev s posamezno trditvijo. Pri oblikovanju trditev sem se 

zgledovala po vprašalniku, ki ga je v svoji doktorski disertaciji uporabil Kostanjevec (2009). 

 

Trditve, o katerih so se odločali učitelji, so naslednje: 

- Dnevno zaužijem dovolj sadja in zelenjave. 

- Prehranjujem se zdravo. 

- Moral/-a bi se bolj zdravo prehranjevati. 

- Popijem dovolj tekočine čez dan. 

- Popijem preveč sladkih in gaziranih pijač. 

- Pojem preveč prigrizkov (čipsa, čokolade …).  

- Dovolj vem o zdravem načinu prehranjevanja. 

- Izogibam se živilom z visokim deležem maščob (ocvrtih jedi, majoneznih in kremnih 

namazov, margarine). 

- Izogibam se živilom z visokim deležem sladkorja (pekovskim in slaščičarskim 

izdelkom, gaziranim ali negaziranim sladkim pijačam). 

- Zdravo se začnem prehranjevati, ko opazim, da pridobivam na telesni masi. 

- Hrana, ki jo uživam, je ustrezna, zato mi prehranskih navad ni treba spreminjati. 

- Nameravam pojesti več sadja in zelenjave. 

- Nameravam zaužiti vsaj tri glavne dnevne obroke. 

- V prehrano nameravam vključevati manj živil z visokim deležem maščob in sladkorja 

(ocvrtih jedi, majoneznih in kremnih namazov, margarine, pekovskih in slaščičarskih 

izdelkov, gaziranih ali negaziranih sladkih pijač). 

- Želim izboljšati svoje prehranske navade. 

- Zdrave prehranske navade so ključ do boljšega zdravja in počutja. 

- Redno uživanje zajtrka, kosila in večerje vodi do boljšega zdravja in počutja. 

- Vsak dan je treba zaužiti priporočeno količino sadja in zelenjave. 

- Živila z visokim deležem maščob in sladkorja škodujejo mojemu zdravju. 
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3.4.3 Mnenje učiteljev o vplivu šolskega okolja na oblikovanje prehranskih navad učencev 

Anketiranci so na podlagi petstopenjske Likertove lestvice podali mnenje o vplivu šolskega 

okolja na oblikovanje prehranskih navad učencev (1 – nikakor se ne strinam s trditvijo, do 5 – 

popolnoma se strinjam s trditvijo). Merila sem strinjanje učiteljev s posamezno trditvijo. 

Trditve, o katerih so se odločali, so naslednje: 

- Med malico/kosilom v učilnici/jedilnici vlada hrupno vzdušje. 

- Učitelj lahko na različne načine spodbuja učence k uživanju zdrave hrane. 

- Pohvalim učence med malico/kosilom, če zaužijejo zdravo hrano.  

- Učence med malico/kosilom spodbujam, da zaužijejo čim več zdrave hrane. 

- Šolska kuhinja bi smela na jedilnik le redko uvrščati nezdravo hrano (pico, ocvrto hrano, 

sladke pijače …). 

- Šola bi morala na jedilnik vključiti več sadja in zelenjave. 

- Avtomate s pijačo bi morali odstraniti iz šolskih prostorov. 

- Šolska prehrana je ustrezna in spodbuja zdrave prehranske navade učencev. 

- Šola namenja dovolj pozornosti spodbujanju zdravih prehranskih navad učencev. 

- Spodbujanje učencev k uživanju zdrave hrane ni učinkovito, kajti zunaj šole lahko 

uživajo, kar si želijo. 

- Učitelj je s svojimi prehranskimi navadami zgled učencem. 

- Učenci šole, kjer sem zaposlen/-a, se prehranjujejo zdravo. 

- Dobro prehransko izobraževanje vpliva na spremembo prehranskih navad učencev. 

- Dobro prehransko izobraževanje vpliva na to, da se učenci bolj zdravo prehranjujejo. 

- Znam odgovoriti na vprašanja s prehransko vsebino, če mi jih zastavijo učenci. 

 
3.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Podatke empiričnega dela sem analizirala s programom za statistične analize SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Zbrane empirične podatke sem na podlagi njihove vrste 

(številske in neštevilske spremenljivke) in vloge (odvisne in neodvisne spremenljivke) 

kvantitativno obdelala. Analiza je potekala na deskriptivni ravni in na ravni inferenčne 

statistike. Rezultate sem predstavila v preglednicah in grafih. Kot kriterij statistične 

pomembnosti sem upoštevala stopnjo tveganja 0,05. 
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3.6 REZULTATI Z RAZPRAVO 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, pridobljeni v raziskavi. 

 
3.6.1 Prehranske navade učiteljev 
 
Prehranske navade učiteljev sem analizirala na podlagi anketnega vprašalnika z vprašanji 

zaprtega in odprtega tipa, na katera so odgovarjali anketiranci. 

 
3.6.1.1 Uživanje dnevnih obrokov 

Z Grafa 1 je razvidno, da največji delež anketirancev (50,0 %) zaužije dnevno štiri obroke, 

20,2 % anketirancev pa pet ali več obrokov. Štirje anketiranci (2,4 %) zaužijejo dva obroka, 

drugi (27,4 %) pa tri. Gabrijelčič Blenkuševa in Kuharjeva (2009) priporočata uživanje od 

treh do šestih obrokov, tri glavne obroke (zajtrk, kosilo in večerjo) in enega do tri dopolnilne 

obroke (malice). Ocenjujem, da priporočila upošteva večina anketirancev (70,2 %). Za slabo 

tretjino anketirancev (29,9 %) je glede na redno uživanje obrokov povečano tveganje za pojav 

kroničnih bolezni, slabo počutje in slabšo delovno storilnosti. Če uživamo več manjših 

obrokov dnevno, kot je tudi priporočljivo, se podaljša čas absorpcije hranil, zniža se vrednost 

hormona inzulina, ki vpliva tudi na presnovo. Z večanjem števila dnevnih obrokov se 

vzdržuje občutek sitosti kot tudi oksidacija maščob, še posebej ponoči (Smeets in Westerterp -

Plantenga, 2008). Neredno uživanje dnevnih obrokov pomeni tveganje za razvoj povečane 

telesne mase (Farshchi, Taylor in Macdonald, 2005). Nepravilna periodičnost uživanja obroka 

je pomemben dejavnik za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni.  

Primerjava rezultatov z raziskavo Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z 

vidika varovanja zdravja je pokazala, da dva obroka ali manj na dan zaužije 36,6 % drugih 

odraslih prebivalcev Slovenije, tri obroke 36,5 % drugih odraslih prebivalcev Slovenije, 

najmanj (27,0 %) pa jih zaužije štiri obroke in več. Ugotavljam, da je med učitelji, ki so 

sodelovali v raziskavi, večji delež tistih, ki upoštevajo priporočila in zaužijejo štiri ali več 

obrokov (70,2 %), manjši je delež tistih, ki zaužijejo samo dva obroka (2,4 %). Na prehransko 

izbiro vpliva tudi izobrazba (Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 2009), kar je lahko razlog 

pogostejšega uživanja dnevnih obrokov med učitelji. 

 

 

 

 

 



 

Graf 1: Delež anketirancev glede na število dnevno zaužitih obrokov
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20,8 %

4,8 %
1,8

18:00 18:01–19:00 19:01–20:00 20:01–21:00 21:01–

Čas večerje (ura)

. Obrok, ki se uživa 

oldanska malica. Za 

k pred spanjem. Po priporočilih naj bi zadnji 

 Blenkuš in Kuhar, 2009).  

anketirancev zadnji obrok, 

anketirancev, 39 (17,9 %) 

upoštevali priporočila, 

Obrok, ki se uživa med 16. 

pa večerja.  

 

%

–22:00
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Primerjava rezultatov z raziskavo Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z 

vidika varovanja zdravja je pokazala, da največji delež drugih odraslih prebivalcev Slovenije 

med tednom zajtrkuje med 7. in 9. uro. Največji delež učiteljev zajtrkuje med 6. in 7. uro. 

Največji delež drugih odraslih prebivalcev Slovenije dopoldansko malico zaužije od 10. do 

11. ure, največji delež učiteljev pa dopoldansko malico prej, med 9. in 10. uro. Čas kosila je 

najprimernejši za večino drugih odraslih prebivalcev Slovenije od 15. do 16. ure, največji 

delež učiteljev pa kosi med 14. in 15. uro. Največji delež drugih odraslih prebivalcev 

Slovenije večerja od 19. do 20. ure, največji delež učiteljev pa od 18. do 19. ure. Vse dnevne 

obroke učitelji uživajo prej, na podlagi česar lahko sklepamo, da učitelji lažje časovno 

razporedijo več dnevnih obrokov. Zato torej večji delež (70,2 %) učiteljev zaužije več 

dnevnih obrokov v primerjavi z drugimi odraslimi prebivalci Slovenije (63,5 %). Ocenjujem, 

da k temu prispeva tudi delovni ritem učiteljev, ki jim omogoča redno uživanje dopoldanske 

malice, kosila in popoldanske malice (Gabrijelčič Blenkuš, 2009b). 

S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

učitelji razrednega pouka in drugimi učitelji v uživanju dnevnih obrokov. Rezultati χ2-

preizkusa v Preglednici 6 kažejo statistično pomembne razlike v času uživanja zajtrka (χ2 = 

38,349; P = 0,000). V osnovni množici se med učitelji razrednega pouka in drugimi učitelji 

pojavljajo razlike v času zajtrkovanja. Največji delež (55,3 %) učiteljev razrednega pouka kot 

tudi največji delež (55,4 %) drugih učiteljev zajtrkuje med 6. in 7. uro. Učitelji lahko 

začenjajo službo ob 6. uri, ko v šolah običajno poteka jutranje varstvo, ob 7.30 uri ko se začne 

predura oz. okrog 8.20, ko se začne pouk, na podlagi tega pa si organizirajo čas zajtrkovanja. 

21,3 % drugih učiteljev zajtrkuje pred 6. uro, vendar ob tem času zajtrkuje manj učiteljev 

razrednega pouka (12,0 %). 14,9 % drugih učiteljev zajtrkuje med 7. in 8. uro, ta čas pa 

zajtrkuje več (26,9 %) učiteljev razrednega pouka. Tu se pojavlja razlika v času zajtrkovanja 

med učitelji. 6,0 % učiteljev razrednega pouka zajtrkuje med 8. in 9. uro, podoben je delež 

(5,3 %) drugih učiteljev, ki prav tako zajtrkujejo ob tej uri. Najmanjši delež (3,2 %) drugih 

učiteljev zajtrkuje med 9. in 10. uro, medtem ko nihče od učiteljev razrednega pouka takrat ne 

zajtrkuje. Razredni učitelji zajtrkujejo pozneje kot drugi učitelji. 

Rezultati χ2-preizkusa kažejo tudi statistično pomembne razlike v času uživanja dopoldanske 

malice (χ2 = 29,684; P = 0,020). V osnovni množici se med učitelji razrednega pouka in 

drugimi učitelji pojavljajo razlike v času uživanja dopoldanske malice. Največji delež 

učiteljev dopoldansko malico zaužije med 9. in 10. uro, in sicer 75,2 % učiteljev razrednega 

pouka in 74,9 % drugih učiteljev. Ta čas je običajno v šolah malica za učence. V nekaterih 

šolah učenci na razredni stopnji (od 1. do 5. razreda) malicajo prej kot pa učenci na predmetni 
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stopnji (od 6. do 9. razreda). 15,4 % učiteljev razrednega pouka dopoldansko malico opravi 

med 8. in 9. uro, manj (5,7 %) je drugih učiteljev, ki bi takrat malicali. Med 10. in 11. uro 

dopoldansko malico zaužije 6,1 % učiteljev razrednega pouka, več (17,0 %) je drugih 

učiteljev, ki takrat malicajo. 3,0 % učiteljev razrednega pouka dopoldansko malico zaužijejo 

med 11. in 12. uro, manj (1,1 %) je drugih učiteljev, ki bi takrat malicali. Najmanjši je delež 

tistih, ki dopoldne malicajo med 12. in 13. uro, in sicer le 1,1 % drugih učiteljev. Učitelji 

razrednega pouka dopoldansko malico zaužijejo prej kot pa drugi učitelji. 

Rezultati χ2-preizkusa kažejo tudi statistično pomembne razlike v času uživanja kosila (χ2 = 

23,192; P = 0,039). V osnovni množici se med učitelji razrednega pouka in drugimi učitelji 

pojavljajo razlike v času uživanja kosila. Največji delež (40,3 %) učiteljev razrednega pouka 

kosi med 11. in 13. uro, ob isti uri pa 22,8 % drugih učiteljev. Učitelji na razredni stopnji 

včasih prej končajo pouk in domnevam, da zato kosilo zaužijejo prej kot drugi učitelji. Med 

13. in 14. uro kosi 15,3 % učiteljev razrednega pouka in 18,8 % drugih učiteljev. 25,1 % 

učiteljev razrednega pouka kosi med 14. in 15. uro, prav tako največ (35,4 %) drugih 

učiteljev. Učitelji na predmetni stopnji lahko najpozneje končajo pouk sedmo šolsko uro 

(približno ob 14.30) in takrat pojedo kosilo. Med 15. in 16. uro kosi 13,9 % učiteljev 

razrednega pouka in 19,8 % drugih učiteljev. Najmanj jih kosi med 16. in 17. uro, in sicer 

12,5 % učiteljev razrednega pouka in manjši delež (3,1 %) drugih učiteljev. Učitelji 

razrednega pouka kosijo prej kot pa drugi učitelji. 

Rezultati χ2-preizkusa kažejo, da pri drugih vprašanjih, kot so pogostost uživanja dnevnih 

obrokov, število dnevnih obrokov in čas uživanja popoldanske malice in večerje, ni statistično 

pomembnih razlik, zato podatkov ni mogoče posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa 

lahko trdim, da največji delež učiteljev vsak dan zaužije štiri obroke, in sicer zajtrk, 

dopoldansko malico, kosilo in večerjo. Največji delež učiteljev razrednega pouka 

popoldansko malico zaužije od dvakrat do trikrat na teden, medtem ko največji delež drugih 

učiteljev popoldne malica vsak dan. Največji delež učiteljev večerja med 18. in 19. uro. 
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Preglednica 6: Čas uživanja dnevnih obrokov glede na smer izobrazbe anketirancev 

 

 
P

ogostost 
uživanja* 

Smer izobrazbe    

drugi učitelji (%) učitelji razrednega pouka (%) χ2  P 

 

Zajtrk 

1 3,1 8,3  
 

4,690 

 
 

0,321 
2 4,2 4,2 
3 10,4 18,1 
4 11,5 9,7 
5 70,8 59,7 

Čas zajtrka 

4:00–6:00 21,3 12,0  
 

38,349 

 
 

0,000 
6:01–7:00 55,4 55,3 
7:01–8:00 14,9 26,9 
8:01–9:00 5,3 6,0 

9:01–10:00 3,2 0,0 

Dopoldanska 
malica 

1 11,5 9,7  
 

1,688 

 
 

0,793 
2 5,2 5,6 
3 18,8 19,4 
4 18,8 26,4 
5 45,8 38,9 

Čas dopoldanske 
malice 

8:00–9:00 5,7 15,4  
 

29,684 

 
 

0,020 
9:01–10:00 74,9 75,2 
10:01–11:00 17,0 6,1 
11:01–12:00 1,1 3,0 
12:01–13:00 1,1 0,0 

Kosilo 

1 0,0 0,0  
 

3,672 

 
 

0,299 
2 1,0 0,0 
3 5,2 1,4 
4 7,3 11,1 
5 86,5 87,5 

Čas kosila 

11:00–13:00 22,8 40,3  
 

23,192 

 
 

0,039 
13:01–14:00 18,8 15,3 
14:01–15:00 35,4 25,1 
15:01–16:00 19,8 13,9 
16:01–17:00 3,1 12,5 

Popoldanska 
malica 

1 24,0 22,2  
 

1,144 

 
 

0,887 
2 9,4 5,6 
3 26,0 30,6 
4 12,5 12,5 
5 28,1 29,2 

Čas popoldanske 
malice 

14:00–15:00 6,5 6,3  
 

9,381 

 
 

0,226 
15:01–16:00 20,8 36,5 
16:01–17:00 42,9 33,3 
17:01–18:00 27,3 23,8 
18:01–19:00 2,6 0,0 

Večerja 

1 8,3 9,7  
 

0,844 

 
 

0,932 
2 10,4 8,3 
3 16,7 19,4 
4 16,7 19,4 
5 47,9 43,1 

Čas večerje 

16:00–17:00 1,1 4,6  
 

14,880 

 
 

0,062 
17:01–18:00 21,1 16,9 
18:01–19:00 45,5 52,3 
19:01–20:00 22,2 23,1 
20:01–22:00 10,0 3,1 

Število obrokov 

Ena 0,0 0,0  
 

1,674 

 
 

0,643 
Dva 3,1 1,4 
Tri 30,2 23,6 
Štiri 46,9 54,2 

Pet ali več 19,8 20,8 
Legenda: * 1 – nikoli, 2 – enkrat na teden, 3 – od dvakrat do trikrat na teden, 4 – od štirikrat do šestkrat na teden, 5 – vsak dan 
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S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

tremi starostnimi skupinami učiteljev v uživanju dnevnih obrokov. Rezultati χ2-preizkusa v 

Preglednici 7 kažejo statistično pomembne razlike v času uživanja kosila (χ2 = 43,552; P = 

0,017). V osnovni množici se med tremi starostnimi skupinami učiteljev pojavljajo razlike v 

času uživanja kosila. Največji delež (59,3 %) učiteljev prve starostne skupine uživa kosilo 

med 15. in 16. uro, prav tako tudi največji delež (44,7 %) učiteljev druge starostne skupine, 

medtem ko nekaj manj učiteljev (31,4 %) tretje starostne skupine kosi med 15. in 16. uro. 

Največji delež (49,1 %) učiteljev tretje starostne skupine uživa kosilo med 13. in 14. uro, in 

sicer 25,0 % učiteljev prve starostne skupine in 40,0 % učiteljev druge starostne skupine. Od 

11. do 13. ure uživa kosilo 12,5 % učiteljev prve starostne skupine, 7,1 % učiteljev druge 

starostne skupine in 5,9 % učiteljev tretje starostne skupine. Med 14. in 15. uro uživa kosilo 

3,1 % učiteljev prve starostne skupine, 3,5 % učiteljev druge starostne skupine in največ (7,9 

%) učiteljev tretje starostne skupine. Med 16. in 17. uro noben učitelj prve starostne skupine 

ne uživa kosila, 4,7 % učiteljev druge starostne skupine in podoben delež (4,2 %) učiteljev 

tretje starostne skupine. 

Rezultati χ2-preizkusa kažejo, da pri drugih vprašanjih, kot so pogostost uživanja dnevnih 

obrokov, število dnevnih obrokov ter čas uživanja zajtrka, dopoldanske malice, popoldanske 

malice in večerje, ni statistično pomembnih razlik, zato podatkov ni mogoče posplošiti na 

osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da največji delež učiteljev vseh starostnih skupin 

uživa štiri dnevne obroke, od tega zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in večerjo vsak dan. 

Popoldansko malico samo druga starostna skupina učiteljev v največjem deležu uživa vsak 

dan, drugi učitelji pa nekajkrat na teden. Največji delež treh starostnih skupin zajtrkuje med 7. 

in 8. uro, dopoldansko malico zaužijejo med 11. in 12. uro, popoldansko malico med 16. in 

17. uro ter večerjo med 18. in 19. uro. 
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Preglednica 7: Čas uživanje dnevnih obrokov glede na starost anketirancev 

 

 
P

ogostost 
uživanja* 

Starost    

do 34,99 leta (%) 
(1. skupina) 

od 35 let do 49,99 leta (%) 
(2. skupina) 

50 ali več let (%) 
(3. skupina) χ2  P 

 

Zajtrk 

1 0,0 5,9 7,8  
 

9,120 

 
 

0,332 
2 0,0 5,9 3,9 
3 12,5 12,9 15,7 
4 9,4 12,9 7,8 
5 78,1 62,4 64,7 

Čas zajtrka 

4:00–6:00 28,1 14,8 14,6  
 

28,130 

 
 

0,458 
6:01–7:00 12,5 19,7 27,1 
7:01–8:00 31,3 38,2 39,6 
8:01–9:00 15,6 21,0 16,7 

9:01–10:00 12,5 6,1 2,1 

Dopoldanska 
malica 

1 12,5 8,2 13,7  
 

5,076 

 
 

0,749 
2 9,4 5,9 2,0 
3 15,6 17,6 23,5 
4 25,0 23,5 17,6 
5 37,5 44,7 43,1 

Čas 
dopoldanske 

malice 

8:00–9:00 6,9 12,9 8,6  
 

33,951 

 
 

0,374 
9:01–10:00 6,9 9,0 15,2 

10:01–11:00 0,0 0,0 8,7 
11:01–12:00 68,9 69,2 56,5 
12:01–13:00 17,2 9,0 6,5 

Kosilo 

1 0,0 0,0 0,0  
 

6,174 

 
 

0,404 
2 3,1 0,0 0,0 
3 3,1 4,7 2,0 
4 3,1 9,4 11,8 
5 90,6 85,9 86,3 

Čas kosila 

11:00–13:00 12,5 7,1 5,9  
 

43,552 

 
 

0,017 
13:01–14:00 25,0 40,0 49,1 
14:01–15:00 3,1 3,5 7,9 
15:01–16:00 59,3 44,7 31,4 
16:01–17:00 0,0 4,7 4,2 

Popoldanska 
malica 

1 15,6 22,4 29,4  
 

9,975 

 
 

0,267 
2 3,1 9,4 7,8 
3 34,4 23,5 31,4 
4 21,9 9,4 11,8 
5 25,0 35,3 19,6 

Čas 
popoldanske 

malice 

14:00–15:00 10,7 2,8 10,0  
 

18,224 

 
 

0,197 
15:01–16:00 17,9 36,1 27,5 
16:01–17:00 46,4 36,1 37,5 
17:01–18:00 21,4 23,6 25,0 
18:01–19:00 3,6 1,4 0,0 

Večerja 

1 6,3 12,9 3,9  
 

9,201 

 
 

0,326 
2 12,5 5,9 13,7 
3 21,9 17,6 15,7 
4 25,0 14,1 19,6 
5 34,4 49,4 47,1 

Čas večerje 

16:00–17:00 0,0 1,3 6,1  
 

24,251 

 
 

0,084 
17:01–18:00 29,1 12,0 28,6 
18:01–19:00 35,5 57,3 40,8 
19:01–20:00 25,8 22,7 18,4 
20:01–22:00 9,7 6,7 6,1 

Število 
obrokov 

Ena 0,0 0,0 0,0  
 

3,604 

 
 

0,730 
Dva 0,0 3,5 2,0 
Tri 31,3 28,2 23,5 

Štiri 50,0 45,9 56,9 
Pet ali več 18,8 22,4 17,6 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – enkrat na teden, 3 – od dvakrat do trikrat na teden, 4 – od štirikrat do šestkrat na teden, 5 – vsak dan 
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3.6.1.2 Pogostost uživanja mleka in mlečnih izdelkov 

Ta skupina živil zagotavlja biološko visokovredne beljakovine in kalcij, uživali pa naj bi jih 

vsakodnevno (Koch in Kostanjevec, 2009). Ob tem moramo biti pozorni na priporočila, da 

posegamo po manj mastnem mleku in mlečnih izdelkih (Bruinsma, 2003). Mleko in mlečne 

pijače so energijsko in hranilno bogata živila, zato ne spadajo med napitke za odžejanje 

(Gabrijelčič Blenkuš, 2005). Preglednica 8 prikazuje, kako pogosto anketiranci uživajo mleko 

in izbrane mlečne izdelke. Najpogosteje uživajo polnomastno mleko (s 3,5 % mlečne 

maščobe), čeprav to ni priporočeno, najmanj pa jih dnevno uživa posneto mleko z 0,5 % 

mlečne maščobe, kar bi bilo po priporočilih najbolje, saj tako mleko vsebuje najmanjši delež 

maščob. 30 (17,9 %) anketirancev večkrat dnevno uživa polnomastno mleko, vendar je večji 

(28,0 %) delež tistih, ki takega mleka nikoli ne uživajo. Največji (78,9 %) je delež tistih, ki 

nikoli ne uživajo posnetega mleka, malo manj, 75 (44,6 %) anketirancev, nikoli ne uživa 

delno posnetega mleka (z 1,5–1,6 % mlečne maščobe). 15 (8,9 %) anketirancev delno posneto 

mleko uživa večkrat dnevno. Anketiranci raje posežejo po navadnem jogurtu, kar je 

priporočljivo, saj sadni jogurt vsebuje več sladkorja. Vsaj enkrat dnevno ali večkrat poseže po 

navadnem jogurtu 15 (8,9 %) anketirancev, medtem ko navadnega jogurta nikoli ne uživa 23 

(13,7 %) anketirancev. Sadni jogurt vsaj enkrat ali večkrat dnevno uživajo trije (1,8 %), nikoli 

pa ne zaužije sadnega jogurta 56 (33,3 %) anketirancev. Kljub temu prevladuje večji delež 

tistih, ki uživajo jogurt, kot tistih, ki ga nikoli ne uživajo. Smetana in sir sta živili z večjim 

deležem maščob, zato ju ni priporočljivo redno uživati, vendar šest anketirancev vsaj enkrat 

na dan ali večkrat uživa sir, medtem ko nihče dnevno ne uživa smetane. Večji (9,5 %) je delež 

tistih, ki nikoli ne uživajo smetane, kot tistih, ki nikoli ne posežejo po siru (3,6 %). Kljub 

temu je večji delež tistih, ki uživajo smetano in sir, kot pa tistih, ki teh izdelkov nikoli ne 

uživajo. Skute nikoli ne uživa 13 (1,8 %) anketirancev, medtem ko jo vsaj enkrat ali večkrat 

dnevno uživajo trije anketiranci (1,8 %). Največji (43,5 %) je delež tistih, ki jo uživajo od 

enkrat do trikrat na teden. 
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Preglednica 8: Pogostost uživanja mleka in mlečnih izdelkov 

 

Primerjava rezultatov z raziskavo Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z 

vidika varovanja zdravja je pokazala, da mleka nikoli ne uživa 15,0 % drugih odraslih 

prebivalcev Slovenije, največ (49,5 %) jih to živilo uživa od enkrat do dvakrat na dan. Iz 

Preglednice 8 je razvidno, da največji delež učiteljev nikoli ne uživa mleka. Tisti, ki ga 

uživajo, pa v največjem deležu izberejo mleko s 3,5 % mlečne maščobe. Največji delež (30,0 

%) drugih odraslih prebivalcev Slovenije jogurt uživa od dvakrat do trikrat na teden, nikoli ga 

ne uživa 15,4 %. Največji delež (26,2 %) učiteljev uživa navadni jogurt enkrat na teden, 34,5 

% je takih, ki redko jedo navadni jogurt. Je pa večji delež (63,7 %) tistih, ki redko uživajo 

sadni jogurt z več dodanega sladkorja. Največji delež drugih odraslih prebivalcev Slovenije in 

učiteljev uživa sir od dvakrat do trikrat na teden. Podoben je tudi delež (15,5 %) drugih 

odraslih prebivalcev Slovenije in učiteljev, ki redko posežejo po siru. Razlike se pojavljajo pri 

tistih, ki sir uživajo vsakodnevno. Delež drugih odraslih prebivalcev Slovenije, ki vsak dan 

uživajo sir, je 13,5 %, delež učiteljev, ki to živilo uživajo vsak dan, pa je 4,8 %. Še en izdelek 

z večjim deležem maščob je smetana, ki jo največji delež (37,7 %) drugih odraslih 

prebivalcev Slovenije nikoli ne uživa, medtem ko jo največji delež (45,8 %) učiteljev uživa od 

enkrat do trikrat na mesec, kar je še vedno redko. Nihče je ne uživa dnevno, medtem ko 

nekateri (2,5 %) drugi odrasli prebivalci Slovenije smetano uživajo vsak dan oz. večkrat na 

dan. Drugi odrasli prebivalci Slovenije neradi posežejo po skuti, 45,6 % drugih odraslih 

prebivalcev Slovenije nikoli ne uživa skute, medtem ko največji delež učiteljev uživa skuto od 

enkrat do trikrat na mesec, kar je še vedno redko. Približno enak pa je v obeh raziskavah delež 

tistih, ki vsak dan ali večkrat na dan uživajo skuto. 

S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

učitelji razrednega pouka in drugimi učitelji v pogostosti uživanja mleka in mlečnih izdelkov. 

Pogostost 
uživanja 

 

 
Nikoli 

Od enkrat 
do trikrat 
na mesec 

Enkrat na 
teden 

Od dvakrat 
do trikrat 
na teden 

Od štirikrat 
do šestkrat 

na teden 

Od enkrat 
do dvakrat 

na dan 

Trikrat 
na dan 
ali več 

Skupaj 

Živilo f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Polnomastno 

mleko  
(s 3,5 % m. m.) 

47 28,0 22 13,1 28 16,7 20 11,9 21 12,5 29 17,3 1 0,6 168 100,0 

Delno posneto 
mleko (z 1,5–
1,6 % m. m.) 

75 44,6 27 16,1 16 9,5 18 10,7 17 10,1 13 7,7 2 1,2 168 100,0 

Posneto mleko 
(z 0,5 % m. m.) 

132 78,6 17 10,1 9 5,4 3 1,8 2 1,2 3 1,8 2 1,2 168 100,0 

Navadni jogurt 23 13,7 35 20,8 44 26,2 29 17,3 22 13,1 15 8,9 0 0,0 168 100,0 
Sadni jogurt 56 33,3 51 30,4 34 20,2 18 10,7 6 3,6 3 1,8 0 0,0 168 100,0 

Smetana 
(sladka ali 

kisla) 

 
16 

 
9,5 

 
77 

 
45,8 

 
45 

 
26,8 

 
27 

 
16,1 

 
3 

 
1,8 

 
0 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

 
168 

 
100,0 

Sir 6 3,6 21 12,5 46 27,4 48 28,6 39 23,2 7 4,2 1 0,6 168 100,0 
Skuta 13 7,7 73 43,5 50 29,8 19 11,3 10 6,0 2 1,2 1 0,6 168 100,0 
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Rezultati χ2-preizkusa v Preglednici 9 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike v 

pogostosti uživanja mleka in mlečnih izdelkov glede na smer izobrazbe učiteljev. Podatkov ni 

mogoče posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da največji delež učiteljev 

razrednega pouka uživa polnomastno mleko od enkrat do dvakrat na dan, enak pa je delež 

tistih učiteljev razrednega pouka, ki takega mleka nikoli ne uživajo. Največji delež drugih 

učiteljev nikoli ne uživa polnomastnega mleka. Največji delež učiteljev enkrat na teden uživa 

navadni jogurt, razlike se pojavijo v deležu učiteljev, ki uživajo sadni jogurt. Največji delež 

učiteljev razrednega pouka ga uživa od enkrat do trikrat na mesec, medtem ko največji delež 

drugih učiteljev nikoli ne uživa sadnih jogurtov. Največji delež učiteljev nikoli ne uživa kisle 

ali sladke smetane. Največji delež učiteljev razrednega pouka uživa sir redkeje kot pa največji 

delež drugih učiteljev. Največ delež učiteljev uživa skuto od enkrat do trikrat na mesec. 

 

Preglednica 9: Pogostost uživanja mleka in mlečnih izdelkov glede na smer izobrazbe 

anketirancev 

Živilo 

P
ogostost 

uživanja* 
Smer izobrazbe    

drugi učitelji (%) učitelji razrednega pouka (%) χ2  P 

 

Polnomastno mleko 
(s 3,5 % m. m.) 

1 33,3 20,8  
 
 

5,614 

 
 
 

0,468 

2 11,5 15,3 
3 17,7 15,3 
4 10,4 13,9 
5 11,5 13,9 
6 14,6 20,8 
7 1,0 0,0 

Delno posneto mleko 
(z 1,5–1,6 % m. m.) 

1 39,6 51,4  
 
 

7,835 

 
 
 

0,250 

2 16,7 15,3 
3 11,5 6,9 
4 13,5 6,9 
5 11,5 8,3 
6 7,3 8,3 
7 0,0 2,8 

Posneto mleko 
(z 0,5 % m. m.) 

1 78,1 79,2  
 
 

8,247 

 
 
 

0,221 

2 8,3 12,5 
3 7,3 2,8 
4 2,1 1,4 
5 2,1 0,0 
6 2,1 1,4 
7 0,0 2,8 

Navadni jogurt 

1 12,5 15,3  
 
 

4,494 

 
 
 

0,481 

2 19,8 22,2 
3 24,0 29,2 
4 20,8 12,5 
5 11,5 15,3 
6 11,5 5,6 
7 0,0 0,0 

Sadni jogurt 
 

1 36,5 29,2  
 
 

2,580 

 
 
 

0,764 

2 28,1 33,3 
3 20,8 19,4 
4 10,4 11,1 
5 2,1 5,6 
6 2,1 1,4 
7 0,0 0,0 

Preglednica se nadaljuje. 
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Legenda: * 1 – nikoli, 2 – od enkrat do trikrat na mesec, 3 – enkrat na teden, 4 – od dvakrat do trikrat na teden, 5 – od štirikrat do šestkrat na 
teden, 6 – od enkrat do dvakrat na dan, 7 – trikrat na dan ali več 

 
 

S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

tremi starostnimi skupinami učiteljev v pogostosti uživanja mleka in mlečnih izdelkov. 

Rezultati χ2-preizkusa v Preglednici 10 kažejo, da ni statistično pomembnih razlik v 

pogostosti uživanja mleka in mlečnih izdelkov glede na starost. Podatkov ni mogoče 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da največji delež učiteljev vseh 

starostnih skupin redko (nikoli ali enkrat do trikrat na mesec) uživa mleko, v največjem 

deležu pa posegajo po polnomastnem mleku. Največji delež učiteljev vseh starostnih skupin 

uživa navadni jogurt občasno (od enkrat do trikrat na teden), sadnega jogurta pa nikoli. 

Smetano in skuto največji delež učiteljev vseh starostnih skupin uživa redko (nikoli ali enkrat 

do trikrat na mesec), sir pa enkrat do trikrat na teden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živilo 

P
ogostost 

uživanja*
 

 

Smer izobrazbe   

drugi učitelji (%) učitelji razrednega pouka (%) χ2 P 

Smetana 
(sladka ali kisla) 

1 9,4 9,7  
 
 

4,582 

 
 
 

0,333 

2 44,8 47,2 
3 22,9 31,9 
4 20,8 9,7 
5 2,1 1,4 
6 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 

Sir 

1 5,2 1,4  
 
 

5,692 

 
 
 

0,459 

2 10,4 15,3 
3 26,0 29,2 
4 31,3 25,0 
5 24,0 22,2 
6 3,1 5,6 
7 0,0 1,4 

Skuta 

1 9,4 5,6  
 
 

3,889 

 
 
 

0,692 

2 41,7 45,8 
3 28,1 31,9 
4 12,5 9,7 
5 7,3 4,2 
6 1,0 1,4 
7 0,0 1,4 

Nadaljevanje Preglednice 9. 
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Preglednica 10: Pogostost uživanja mleka in mlečnih izdelkov glede na starost anketirancev 

Živilo 

P
ogostost 

uživanja* 

Starost    

do 34,99 leta (%) 
(1. skupina) 

od 35 let do 49,99 leta (%) 
(2. skupina) 

50 ali več let (%) 
(3. skupina) 

χ2  P  

Polnomastno mleko 
(s 3,5 % m. m.) 

1 18,8 24,7 39,2  
 
 

8,597 

 
 
 

0,737 

2 15,6 14,1 9,8 
3 18,8 16,5 15,7 
4 12,5 14,1 7,8 
5 15,6 14,1 7,8 
6 18,8 15,3 19,6 
7 0,0 1,2 0,0 

Delno posneto 
mleko 

(z 1,5–1,6 % m. m.) 

1 37,5 48,2 43,1  
 
 

13,389 

 
 
 

0,341 

2 18,8 16,5 13,7 
3 12,5 9,4 7,8 
4 15,6 11,8 5,9 
5 6,3 10,6 11,8 
6 9,4 3,5 13,7 
7 0,0 0,0 3,9 

Posneto mleko 
(z 0,5 % m. m.) 

1 75,0 80,0 78,4  
 
 

8,857 

 
 
 

0,715 

2 6,3 11,8 9,8 
3 9,4 3,5 5,9 
4 3,1 2,4 0,0 
5 3,1 0,0 2,0 
6 3,1 1,2 2,0 
7 0,0 1,2 2,0 

Navadni jogurt 

1 9,4 11,8 19,6  
 
 

9,699 

 
 
 

0,467 

2 18,8 22,4 19,6 
3 28,1 22,4 31,4 
4 21,9 20,0 9,8 
5 6,3 16,5 11,8 
6 15,6 7,1 7,8 
7 0,0 0,0 0,0 

Sadni jogurt 

1 34,4 32,9 33,3  
 
 

14,971 

 
 
 

0,133 

2 31,3 30,6 29,4 
3 28,1 21,2 13,7 
4 6,3 9,4 15,7 
5 0,0 5,9 2,0 
6 0,0 0,0 5,9 
7 0,0 0,0 0,0 

Smetana 
(sladka ali kisla) 

1 6,3 8,2 13,7  
 
 

10,456 

 
 
 

0,234 

2 53,1 40,0 51,0 
3 18,8 31,8 23,5 
4 21,9 18,8 7,8 
5 0,0 1,2 3,9 
6 0,0 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 

Sir 

1 3,1 3,5 3,9  
 
 

9,314 

 
 
 

0,676 

2 3,1 16,5 11,8 
3 31,3 23,5 31,4 
4 31,3 28,2 27,5 
5 28,1 24,7 17,6 
6 3,1 3,5 5,9 
7 0,0 0,0 2,0 

Skuta 

1 9,4 4,7 11,8  
 
 

16,977 

 
 
 

0,150 

2 53,1 43,5 37,3 
3 21,9 35,3 25,5 
4 12,5 11,8 9,8 
5 0,0 4,7 11,8 
6 3,1 0,0 2,0 
7 0,0 0,0 2,0 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – od enkrat do trikrat na mesec, 3 – enkrat na teden, 4 – od dvakrat do trikrat na teden, 5 – od štirikrat do šestkrat na 
teden, 6 – od enkrat do dvakrat na dan, 7 – trikrat na dan ali več 



 

3.6.1.3 Pogostost uživanja sadja in 

Zanimalo me je, koliko sadja in zelenjave uživajo u

oceno o povprečni količini zaužit

do 250 gramov sadja in od 250 do 400 gramov zelenjave, odvis

potreb (Hlastan Ribič, 2009). 

saj večina vsak dan uživa sadje in zelenjavo. Enkrat ali ve

anketirancev uživa sadje, zelenjavo pa malo manj, 

ni odgovoril, da sadja ali zelenjave

 
Preglednica 11: Pogostost uživanja sadja in zelenjave 

 

Graf 7 prikazuje povprečno 

preseže priporočene dnevne koli

sadja (od 150 do 250 gramov)

glede na priporočeno količino 

 

Graf 7: Delež anketirancev glede na koli

 

Graf 8 prikazuje, da 96 (57,1 %)

priporočeno količino. Ta delež je ve

zelenjave upošteva 55 (32,7 %)

(10,1 %) anketirancev. Zadostna koli

tveganje za pojav bolezni srca in ožilja 

20,8 %
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do 149
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Povprečna količina sadja (g) 

 
Pogostost 
uživanja 

Nikoli 

Od 
enkrat do 
trikrat na 

mesec 

Enkrat 
na teden

Živilo f f % f f % f 

Sadje 0 0,0 2 1,2 3 
Zelenjava 0 0,0 0 0,0 0 
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uživanja sadja in zelenjave 

sadja in zelenjave uživajo učitelji in kako pogosto

ini zaužitih sadja in zelenjave. Dnevno je priporoč

do 250 gramov sadja in od 250 do 400 gramov zelenjave, odvisno od dnev

 Preglednica 11 prikazuje, da anketiranci upoštevajo

ina vsak dan uživa sadje in zelenjavo. Enkrat ali večkrat dnevno 126

a sadje, zelenjavo pa malo manj, in sicer 118 (70,2 %) anketirancev. Nih

zelenjave ne uživa nikoli.  

: Pogostost uživanja sadja in zelenjave med anketiranci 

čno količino zaužitega sadja v gramih: 73 (43,5 %) 

ene dnevne količine sadja (nad 250 gramov). Priporočeno dnevno koli

(od 150 do 250 gramov) zaužije 60 (35,7 %) anketirancev, 35 (20,8 %) 

 zaužije premalo sadja.  

: Delež anketirancev glede na količino dnevno zaužitega sadja 

 

(57,1 %) anketirancev dnevno zaužije premalo zelenjave glede 

. Ta delež je večji kot pri sadju (20,8 %). Priporo

(32,7 %) anketirancev, več kot 400 gramov zelenjave

Zadostna količina dnevno zaužitega sadja in zelenjave zmanjša 

bolezni srca in ožilja (Gan idr. 2015).  

35,7 %

43,6 %

150–250 nad 250

Povprečna količina sadja (g) 

Enkrat 
na teden 

Od dvakrat 
do trikrat na 

teden 

Od štirikrat do 
šestkrat na 

teden 

Od enkrat do 
dvakrat na 

dan 

f % f f % f f % f f % 

1,8 16 9,5 21 12,5 107 63,7 
0,0 12 7,1 38 22,6 101 60,1 

in kako pogosto. Podali so lastno 

je priporočeno pojesti od 150 

no od dnevnih energijskih 

upoštevajo priporočila, 

krat dnevno 126 (75,0 %) 

anketirancev. Nihče 

(43,5 %) anketirancev 

čeno dnevno količino 

(20,8 %) anketirancev pa 

zaužije premalo zelenjave glede na 

. Priporočila za uživanje 

400 gramov zelenjave pa zaužije 17 

ina dnevno zaužitega sadja in zelenjave zmanjša 

Trikrat na 
dan ali več 

Skupaj 

f f % f f % 

19 11,3 168 100,0 
17 10,1 168 100,0 



 

Graf 8: Delež anketirancev glede na koli

 
Primerjava rezultatov z raziskavo 

vidika varovanja zdravja je pokazala, da 

prebivalci Slovenije v mejah priporo

S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statisti

učitelji razrednega pouka in 

Rezultati χ2-preizkusa v Pregledni

pogostosti uživanja sadja in zelenjave glede na smer izobrazbe. Podatkov 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko 

sadje in zelenjavo od enkrat do

 

Preglednica 12: Pogostost uživanja sadja in zelenjave glede na smer izobrazbe

Živilo 

P
ogostost 

uživanja* 

drug

Sadje 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Zelenjava 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – od enkrat do trikrat na mesec, 3 
teden, 6 – od enkrat do dvakrat na dan, 7 – trikrat na dan ali ve
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46 

Delež anketirancev glede na količino dnevno zaužite zelenjave 

 

Primerjava rezultatov z raziskavo Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije

je pokazala, da je povprečno uživanje sadja med 

prebivalci Slovenije v mejah priporočljive vrednosti, kar bi lahko dejali tudi za u

preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

itelji razrednega pouka in drugimi učitelji glede pogostosti uživanja sadja in zelenjave. 

reglednici 12 kažejo, da ni statistično pomembn

pogostosti uživanja sadja in zelenjave glede na smer izobrazbe. Podatkov 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da največji delež

enkrat do dvakrat na dan. 

Pogostost uživanja sadja in zelenjave glede na smer izobrazbe

Smer izobrazbe 

rugi učitelji (%) učitelji razrednega pouka (%) 

0,0 0,0 
1,0 1,4 
1,0 2,8 
12,5 5,6 
13,5 11,1 
64,6 62,5 
7,3 16,7 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
7,3 6,9 
21,9 23,6 
62,5 56,9 
8,3 12,5 

enkrat do trikrat na mesec, 3 – enkrat na teden, 4 – od dvakrat do trikrat na teden, 5 
trikrat na dan ali več 

32,7 %

10,1 %

250–400 nad 400

Povprečna količina zelenjave (g)

Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z 

no uživanje sadja med drugimi odraslimi 

ti, kar bi lahko dejali tudi za učitelje. 

no pomembnost razlik med 

pogostosti uživanja sadja in zelenjave. 

no pomembnih razlik v 

pogostosti uživanja sadja in zelenjave glede na smer izobrazbe. Podatkov ni mogoče 

ji delež učiteljev uživa 

Pogostost uživanja sadja in zelenjave glede na smer izobrazbe anketirancev 

   

χ2  P  

6,331 0,275 

0,979 0,806 

do trikrat na teden, 5 – od štirikrat do šestkrat na 
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S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik v 

pogostosti uživanja sadja in zelenjave med tremi starostnimi skupinami učiteljev.  

Rezultati χ2-preizkusa v Preglednici 13 kažejo, da ni statistično pomembnih razlik v 

pogostosti uživanja sadja in zelenjave glede na starost. Podatkov ni mogoče posplošiti na 

osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da največji delež učiteljev vseh starostnih skupin 

uživa sadje in zelenjavo od enkrat do dvakrat na dan. 

 

Preglednica 13: Pogostost uživanja sadja in zelenjave glede na starost anketirancev 

Živilo 

P
ogostost 

uživanja* 

Starost    

do 34,99 leta (%) 
(1. skupina) 

od 35 let do 49,99 leta (%) 
(2. skupina) 

50 ali več let (%) 
(3. skupina) 

χ2  P  

Sadje 

1 0,0 0,0 0,0  
 
 

11,500 

 
 
 

0,320 

2 3,1 0,0 2,0 
3 0,0 2,4 2,0 
4 6,3 11,8 7,8 
5 15,6 14,1 7,8 
6 59,4 65,9 62,7 
7 15,6 5,9 17,6 

Zelenjava 

1 0,0 0,0 0,0  
 
 

5,959 

 
 
 

0,428 

2 0,0 0,0 0,0 
3 0,0 0,0 0,0 
4 6,3 7,1 7,8 
5 25,0 20,0 25,5 
6 62,5 65,9 49,0 
7 6,3 7,1 17,6 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – od enkrat do trikrat na mesec, 3 – enkrat na teden, 4 – od dvakrat do trikrat na teden, 5 – od štirikrat do šestkrat na 
teden, 6 – od enkrat do dvakrat na dan, 7 – trikrat na dan ali več 

 
 

3.6.1.4 Pogostost uživanja rib, mesa in mesnih izdelkov ter jajc 

Ta skupina živil daje telesu biološko visokovredne beljakovine živalskega izvora, lahko pa 

vsebujejo tudi precejšen delež maščob in holesterola, zato naj bi po priporočilih take vrste 

živil uživali le od dvakrat do trikrat na teden (Koch, 1997). Mastni kosi mesa vsebujejo do 25 

% maščob, še več pa mesni izdelki (Hlastan Ribič, 2009), zato naj bi bilo takih živil na 

jedilniku čim manj. To upoštevajo tudi anketiranci, saj jih večina mastne mesne izdelke 

(hrenovke, paštete, poltrajne salame, sušene klobase, druge mesni izdelke) nikoli ne uživa ali 

pa enkrat tedensko ali mesečno. Največji je delež tistih, ki mastne mesne izdelke uživajo od 

enkrat do trikrat na mesec, in sicer pašteto (47,0 %), hrenovke (66,1 %), poltrajne salame 

(37,5 %), sušene klobase (40,5 %) in druge mesne izdelke, kot so žolca, tlačenka, pariška 

klobasa itd. (46,4 %). Navedenih mesnih izdelkov nikoli ne uživa naslednji delež 

anketirancev: paštete (30,4 %), hrenovk (25,0 %), poltrajnih salam (35,7 %), sušenih klobas 

(26,2 %) in drugih mesnih izdelkov (46,4 %). Za odraslega človeka se v povprečju priporoča 
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do 140 gramov mesa (perutnine, rdečega mesa, rib) in mesnih izdelkov. Od dvakrat do trikrat 

na teden se priporoča uživanje rdečega mesa (govedine, svinjine, ovčetine, konjskega mesa, 

divjačine in drugega) ter od enkrat do trikrat na teden perutninskega mesa (Hlastan Ribič, 

2009). 124 (73,8 %) anketirancev upošteva priporočene vrednosti za uživanje perutninskega 

mesa. Perutninsko meso 124 anketirancev uživa od enkrat do trikrat na teden. Večina 

anketirancev ne upošteva priporočil za uživanje rdečega mesa (to meso anketiranci uživajo od 

dvakrat do trikrat na teden). 19 (11,3 %) anketirancev ne uživa svinjine, govedine ne uživa 15 

(8,9 %) anketirancev, drugega mesa (ovčetine, divjačine, konjskega mesa itd.) pa ne uživa 52 

(31,0 %) anketirancev. Od dvakrat do trikrat tedensko 23 (13,7 %) anketirancev uživa 

svinjino, 26 (15,5 %) anketirancev uživa govedino, drugo meso pa samo štirje (2,4 %). 

Hlastan Ribičeva (2009) navaja, da je priporočeno najmanj enkrat na teden uživati morske 

ribe, saj vsebujejo več esencialnih maščobnih kislin (omega 3), vitamina A in D ter joda kot 

sladkovodne ribe. Predvsem se priporoča uživanje mastnih morskih rib (lososa, slanika) v 

primerjavi z mesom klavnih živali. Največji delež (49,4 %) anketirancev uživa ribe od enkrat 

do trikrat na mesec, priporočilom o uživanju rib enkrat na teden sledi 36,9 % anketirancev, 

5,4 % pa nikoli ne uživa rib. Jajca so živila z visoko vsebnostjo beljakovin in bogata z 

vitamini, še posebej z vitaminom D. Jajčni rumenjak hkrati vsebuje velike količine 

holesterola, kar lahko povzroči zvišanje vsebnosti maščob v krvi. Največ dve do tri jajca je 

priporočeno zaužiti na teden, vendar so v to količino vključena tudi jajca, ki so že del drugih 

živil ali hrane. Največji delež (44,6 %) anketirancev  uživa jajca enkrat na teden, 45 (26,8 %)  

anketirancev pa dvakrat do trikrat na teden. Delež tistih, ki nikoli ne uživajo jajc, je majhen 

(1,2 %).  

Primerjava rezultatov z raziskavo Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z 

vidika varovanja zdravja je pokazala, da največji delež (47,0 %) drugih odraslih prebivalcev 

Slovenije uživa ribe od enkrat do trikrat mesečno, malo večji je delež učiteljev (49,4 %), ki 

ribe uživajo od enkrat do trikrat mesečno. Od mesa občasno (od enkrat do trikrat na teden) 

največji delež (77,9 %) drugih odraslih prebivalcev Slovenije uživa perutnino, malo manj 

(70,1 %) jih občasno uživa govedino, svinjino pa občasno uživa 60,0 % drugih odraslih 

prebivalcev Slovenije. Največji je delež (13,9 %) tistih, ki nikoli ne uživajo svinjine, sledijo 

tisti, ki nikoli ne uživajo govedine (9,9 %), ter tisti, ki nikoli ne uživajo perutnine (5,2 %). 

Občasno (od enkrat do trikrat na teden) največji delež (78,6 %) učiteljev uživa perutnino, kar 

je podoben rezultat kot pri drugih odraslih prebivalcih Slovenije. Učitelji redkeje govedino 

uživajo večkrat tedensko (60,2 %) kot perutnino. Ta delež je malo manjši kot pri drugih 

odraslih prebivalcih Slovenije (70,1 %). Od mesa pa občasno zaužijejo najmanj svinjine (48,2 
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%), kar je tudi manjši delež kot pri drugih odraslih prebivalcih Slovenije. Delež učiteljev, ki 

nikoli ne jedo perutnine, je 6,0 %, govedine 8,9 %, svinjine pa 11,3 %. Podobni deleži so tudi 

pri drugih odraslih prebivalcih Slovenije. 71,5 % drugih odraslih prebivalcev Slovenije je 

odgovorilo, da nikoli ne uživajo drugih vrst mesa, kot so kunčje, ovčje, zajčje itd. 52 (31,0 %) 

učiteljev je odgovorilo, da nikoli ne jedo drugih vrst mesa, kot so kunčje, ovčje, zajčje itd., 

kar je manjši delež kot pri drugih odraslih prebivalcih Slovenije. 24,0 % drugih odraslih 

prebivalcev Slovenije nikoli ne uživa hrenovk, največ (44,8 %) jih uživa od enkrat do trikrat 

na mesec. Delež učiteljev, ki nikoli ne uživajo hrenovk, je podoben (25,0 %), je pa večji delež 

(66,1 %) učiteljev, ki te izdelke uživajo od enkrat do trikrat na mesec. Paštete 29,2 % drugih 

odraslih prebivalcev Slovenije ne uživa nikoli, skoraj enak je delež tistih (29,3 %), ki pašteto 

uživajo od enkrat do trikrat mesečno. Približno enak (30,4 %) je delež učiteljev, ki nikoli ne 

uživajo paštete, je pa večji (47,0 %) delež učiteljev, ki jo uživajo od enkrat do trikrat 

mesečno. Delež drugih odraslih prebivalcev Slovenije, ki nikoli ne uživajo poltrajnih salam, 

znaša 48,2 %. Od enkrat do trikrat mesečno 22,6 % uživa pašteto največji delež drugih 

odraslih prebivalcev Slovenije. Sušenih klobas nikoli ne uživa 20,4 % drugih odraslih 

prebivalcev Slovenije, od enkrat do trikrat mesečno pa 32,5 %. Sušene klobase so bolj 

priljubljene med drugimi odraslimi prebivalci Slovenije kot pa poltrajne salame. Manj 

učiteljev nikoli ne uživa teh izdelkov, večji je delež tistih, ki jih uživajo od enkrat do trikrat 

mesečno. 35,7 % učiteljev nikoli ne uživa poltrajnih salam, 26,2 % je takih, ki nikoli ne 

uživajo sušenih klobas. Od enkrat do trikrat mesečno 37,5 % učiteljev uživa poltrajne salame 

in 40,5 % sušene klobase. Drugi odrasli prebivalci Slovenije nikoli oz. od enkrat do trikrat 

mesečno ne uživajo drugih mesnih izdelkov v tako velikem deležu kot učitelji (92,8 %). 
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Preglednica 14: Pogostost uživanja rib, mesa in mesnih izdelkov ter jajc 

 
 

S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

učitelji razrednega pouka in drugimi učitelji v pogostosti uživanja rib, mesa in mesnih 

izdelkov ter jajc. Rezultati χ2-preizkusa v Preglednici 15 kažejo statistično pomembne razlike 

v pogostosti uživanja rib glede na smer izobrazbe (χ2 = 11,584; P = 0,009). V osnovni 

množici se med učitelji razrednega pouka in drugimi učitelji pojavljajo razlike v pogostosti 

uživanja rib. 8,3 % učiteljev razrednega pouka nikoli ne uživa rib, manjši (3,1 %) je delež 

drugih učiteljev, ki jih nikoli ne uživajo. Največji delež (61,1 %)  učiteljev razrednega pouka 

uživa ribe od enkrat do trikrat na mesec, manjši (40,6 %) je delež drugih učiteljev, ki ribe 

uživajo tako redko. 25,0 % učiteljev razrednega pouka uživa ribe enkrat na teden, kot je tudi 

priporočeno, medtem ko največji delež (45,8 %) drugih učiteljev ribe uživa tako pogosto. To 

priporočilo bolj upoštevajo učitelji razrednega pouka. 5,6 % učiteljev razrednega pouka uživa 

ribe od dvakrat do trikrat na teden, prav tako tudi večji delež (10,4 %) drugih učiteljev. Nihče 

od učiteljev ne uživa rib vsak dan. Učitelji razrednega pouka redkeje uživajo ribe kot drugi 

učitelji. 

Rezultat χ2-preizkusa kaže tudi statistično pomembne razlike v pogostosti uživanja drugih 

mesnih izdelkov glede na smer izobrazbe (χ2 = 8,167; P =0,043). V osnovni množici se med 

učitelji razrednega pouka in drugimi učitelji pojavljajo razlike v pogostosti uživanja drugih 

mesnih izdelkov. 36,1 % učiteljev razrednega pouka nikoli ne uživa drugih mesnih izdelkov, 

 
Pogostost 
uživanja 

Nikoli 
Od enkrat 

do trikrat na 
mesec 

Enkrat na 
teden 

Od dvakrat 
do trikrat 
na teden 

Od 
štirikrat 

do šestkrat 
na teden 

Od enkrat 
do 

dvakrat 
na dan 

Trikrat 
na dan 
ali več 

Skupaj 

Živilo f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Ribe 9 5,4 83 49,4 62 36,9 14 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 168 100,0 

Perutnina 10 6,0 26 15,5 66 39,3 58 34,5 8 4,8 0 0,0 0 0,0 168 100,0 
Svinjina 19 11,3 68 40,5 56 33,3 23 13,7 2 1,2 0 0,0 0 0,0 168 100,0 

Govedina 15 8,9 52 31,0 72 42,9 26 15,5 3 1,8 0 0,0 0 0,0 168 100,0 
Drugo meso 

(teletina, 
drobovina, kunčje 

meso itd.) 

52 31,0 86 51,2 25 14,9 4 2,4 1 0,6 0 0,0 0 0,0 168 100,0 

Hrenovke 42 25,0 111 66,1 12 7,1 1 0,6 1 0,6 1 0,6 0 0,0 168 100,0 
Pašteta 51 30,4 79 47,0 35 20,8 2 1,2 1 0,6 0 0,0 0 0,0 168 100,0 

Poltrajne salame 
(tirolska salama, 

ljubljanska 
salama, šunkarica, 

mesni sir itd.) 

60 35,7 63 37,5 28 16,7 11 6,5 5 3,0 1 

 
 

0,6 
 
 

0 0,0 168 100,0 

Sušene klobase 
(zimska salama, 
čajna klobasa, 

želodec itd.) 

44 26,2 68 40,5 36 21,4 17 10,1 2 1,2 1 0,6 0 0,0 168 100,0 

Drugi mesni 
izdelki (žolca, 

tlačenka, pariška 
klobasa itd.) 

78 46,4 78 46,4 10 6,0 2 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 168 100,0 

Jajca 2 1,2 34 20,2 75 44,6 45 26,8 10 6,0 2 1,2 0 0,0 168 100,0 
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prav tako večji delež (54,2 %) drugih učiteljev. Največji delež (54,2 %) učiteljev razrednega 

pouka uživa ta živila od enkrat do trikrat na mesec in manjši delež (40,6 %) drugih učiteljev. 

6,9 % učiteljev razrednega pouka uživa druge mesne izdelke enkrat na teden, podoben je 

delež tudi drugih učiteljev (5,2 %). 2,8 % učiteljev razrednega pouka uživa ta živila dvakrat 

do trikrat na teden, medtem ko nihče od drugih učiteljev teh živil ne uživa tako pogosto. Vsak 

dan nihče od učiteljev ne uživa drugih mesnih izdelkov. Učitelji razrednega pouka pogosteje 

uživajo mesne izdelke. 

Rezultat χ2-preizkusa kaže, da pri drugih živilih iz te skupine ni statistično pomembnih razlik 

v pogostosti uživanja teh izdelkov glede na smer izobrazbe, zato podatkov ni mogoče 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da največji delež učiteljev uživa 

meso od enkrat do trikrat na teden (perutnino, govedino) ali nikoli oz. od enkrat do trikrat na 

mesec (svinjino in drugo meso). Največji delež učiteljev redko (nikoli ali od enkrat do trikrat 

na mesec) uživa naslednje mesne izdelke: hrenovke, pašteto, poltrajne salame in sušene 

klobase. Jajca največji delež učiteljev uživa od enkrat do trikrat na teden. 

 

 

Preglednica 15: Pogostost uživanja rib, mesa in mesnih izdelkov ter jajc glede na smer 

izobrazbe anketirancev 

 
 

Živilo 

P
ogostost 

uživanja* 

Smer izobrazbe    

drugi učitelji (%) učitelji razrednega pouka (%) χ2  P 

 

 
 

Ribe 

1 3,1 8,3  
 
 

11,584 

 
 
 

0,009 

2 40,6 61,1 
3 45,8 25,0 
4 10,4 5,6 
5 0,0 0,0 
6 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 

 
 

Perutnina 

1 7,3 4,2  
 
 

8,120 

 
 
 

0,087 

2 10,4 22,2 
3 38,5 40,3 
4 40,6 26,4 
5 3,1 6,9 
6 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 

 
 

Svinjina 

1 13,5 8,3  
 
 

1,525 

 
 
 

0,822 

2 39,6 41,7 
3 31,3 36,1 
4 14,6 12,5 
5 1,0 1,4 
6 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 

 
 

Govedina 

1 11,5 5,6  
 
 

8,019 

 
 
 

0,091 

2 32,3 29,2 
3 35,4 52,8 
4 19,8 9,7 
5 1,0 2,8 
6 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 

Preglednica se nadaljuje. 
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Živilo 

 

P
ogostost 

uživanja*
 

Smer izobrazbe 

 
χ2 

 
P drugi učitelji (%) učitelji razrednega pouka (%) 

 
 

Drugo meso 

1 34,4 26,4  
 
 

3,188 

 
 
 

0,527 

2 47,9 55,6 
3 16,6 13,9 
4 2,1 2,8 
5 0,0 1,4 
6 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 

 
 

Hrenovke 

1 27,1 22,2  
 
 

7,096 

 
 
 

0,214 

2 66,7 65,3 
3 4,2 11,1 
4 1,0 0,0 
5 0,0 1,4 
6 1,0 0,0 
7 0,0 0,0 

 
 

Pašteta 

1 29,2 31,9  
 
 

5,347 

 
 
 

0,254 

2 44,8 50,0 
3 24,0 16,7 
4 2,1 0,0 
5 0,0 1,4 
6 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 

 
 

Poltrajne salame 

1 39,6 30,6  
 
 

4,606 

 
 
 

0,466 

2 32,3 44,4 
3 17,7 15,3 
4 7,3 5,6 
5 2,1 4,2 
6 1,0 0,0 
7 0,0 0,0 

 
 

Sušene klobase 

1 25,0 27,8  
 
 

2,615 

 
 
 

0,759 

2 43,8 36,1 
3 20,8 22,2 
4 8,3 12,5 
5 1,0 1,4 
6 1,0 0,0 
7 0,0 0,0 

 
 

Drugi mesni izdelki 

1 54,2 36,1  
 
 

8,167 

 
 
 

0,043 

2 40,6 54,2 
3 5,2 6,9 
4 0,0 2,8 
5 0,0 0,0 
6 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 

 
 

Jajca 

1 1,0 1,4  
 
 

1,770 

 
 
 

0,880 

2 19,8 20,8 
3 44,8 44,4 
4 29,2 23,6 
5 4,2 8,3 
6 1,0 1,4 
7 0,0 0,0 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – od enkrat do trikrat na mesec, 3 – enkrat na teden, 4 – od dvakrat do trikrat na teden, 5 – od štirikrat do šestkrat na 
teden, 6 – od enkrat do dvakrat na dan, 7 – trikrat na dan ali več 

 

S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

tremi starostnimi skupinami učiteljev v pogostosti uživanja rib, mesa in mesnih izdelkov ter 

jajc. Rezultati χ2-preizkusa v Preglednici 16 kažejo, da ni statistično pomembnih razlik v 

pogostosti uživanja rib, mesa in mesnih izdelkov ter jajc glede na starost. Podatkov ni mogoče 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da največji delež učiteljev vseh 

starostnih skupin redko (nikoli ali od enkrat do trikrat na mesec) uživa ribe. Največji delež 

Nadaljevanje Preglednice 15. 
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učiteljev vseh starostnih skupin uživa meso občasno (od enkrat do trikrat na teden) ali redko 

(nikoli ali od enkrat do trikrat na mesec). Mesne izdelke uživajo redko (nikoli ali od enkrat do 

trikrat na mesec), jajca pa v največjem deležu enkrat na teden. 

 

Preglednica 16: Pogostost uživanja rib, mesa in mesnih izdelkov ter jajc glede na starost 

anketirancev 

 
 

Živilo 

P
ogostost 

uživanja* 

Starost    

do 34,99 leta (%) 
(1. skupina) 

od 35 let do 49,99 leta (%) 
(2. skupina) 

50 ali več let (%) 
(3. skupina) 

 
χ2  P 

 

 
 

Ribe 

1 3,1 4,7 7,8  
 
 

9,775 

 
 
 

0,134 

2 37,5 50,6 54,9 
3 37,5 40,0 31,4 
4 21,9 4,7 5,9 
5 0,0 0,0 0,0 
6 0,0 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 

 
 

Perutnina 

1 6,3 5,9 5,9  
 
 

5,177 

 
 
 

0,739 

2 9,4 15,3 19,6 
3 31,3 42,4 39,2 
4 50,0 30,6 31,4 
5 3,1 5,9 3,9 
6 0,0 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 

 
 

Svinjina 

1 12,5 11,8 9,8  
 
 

4,014 

 
 
 

0,856 

2 34,4 41,2 43,1 
3 40,6 30,6 33,3 
4 12,5 14,1 13,7 
5 0,0 2,4 0,0 
6 0,0 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 

 
 

Govedina 

1 6,3 12,9 3,9  
 
 

10,397 

 
 
 

0,238 

2 25,0 28,2 39,2 
3 53,1 38,8 43,1 
4 15,6 16,5 13,7 
5 0,0 3,5 0,0 
6 0,0 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 

 
 

Drugo meso 

1 28,1 31,8 31,4  
 
 

6,007 

 
 
 

0,820 

2 59,4 47,1 52,9 
3 9,4 16,5 15,7 
4 3,1 3,5 0,0 
5 0,0 1,2 0,0 
6 0,0 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 

 
 

Hrenovke 

1 18,8 23,5 31,4  
 
 

7,216 

 
 
 

0,705 

2 71,9 67,1 60,8 
3 9,4 7,1 5,9 
4 0,0 0,0 2,0 
5 0,0 1,2 0,0 
6 0,0 1,2 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 

 
 

Pašteta 
 
 

1 21,9 29,4 37,3  
 
 

11,728 

 
 
 

0,164 

2 37,5 52,9 43,1 
3 40,6 15,3 17,6 
4 0,0 1,2 2,0 
5 0,0 1,2 0,0 
6 0,0 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 

 
Preglednica se nadaljuje. 
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Živilo 

P
ogostost 

uživanja*
 

 

Starost 

 
χ2 

 
P do 34,99 leta (%) 

(1. skupina) 
od 35 let do 49,99 leta (%) 

(2. skupina) 

 
50 ali več let (%) 

(3. skupina) 
 

 
 

Poltrajne slame 

1 31,3 35,3 39,2  
 
 

9,669 

 
 
 

0,470 

2 34,4 37,6 39,2 
3 15,6 16,5 17,6 
4 15,6 4,7 3,9 
5 3,1 4,7 0,0 
6 0,0 1,2 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 

 
 

Sušene klobase 

1 28,1 24,7 27,5  
 
 

3,866 

 
 
 

0,953 

2 37,5 41,2 41,2 
3 18,8 22,4 21,6 
4 12,5 9,4 9,8 
5 3,1 1,2 0,0 
6 0,0 1,2 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 

 
 

Drugi mesni izdelki 

1 59,4 42,4 45,1  
 
 

9,412 

 
 
 

0,152 

2 40,6 49,4 45,1 
3 0,0 5,9 9,8 
4 0,0 2,4 0,0 
5 0,0 0,0 0,0 
6 0,0 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 

 
 

Jajca 

1 0,0 2,4 0,0  
 
 

11,573 

 
 
 

0,315 

2 6,3 24,7 21,6 
3 62,5 40,0 41,2 
4 25,0 25,9 29,4 
5 6,3 5,9 5,9 
6 0,0 1,2 2,0 
7 0,0 0,0 0,0 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – od enkrat do trikrat na mesec, 3 – enkrat na teden, 4 – od dvakrat do trikrat na teden, 5 – od štirikrat do šestkrat na 
teden, 6 – od enkrat do dvakrat na dan, 7 – trikrat na dan ali več 
 

3.6.1.5 Pogostost uživanja maščobnih živil 

Najmanj 80 % maščob vsebujejo maščobna živila, vendar so glede na sestavo maščobnih 

kislin zelo različna. Priporoča se uporaba olj, ki vsebujejo več nenasičenih maščobnih kislin 

(oljčnega, repičnega, olja ogrščice, lanenega in orehovega olja), druge vrste maščobnih živil 

pa naj bi uživali le občasno (Hlastan Ribič, 2009; Koch in Kostanjevec, 2009). Preglednica 17 

prikazuje, da anketiranci v prehrani najpogosteje (29,1 % anketirancev) vsakodnevno 

uporabljajo oljčno olje. Bučno olje vsak dan uživa 16,7 % anketirancev, skoraj enak (8,7 %) 

je delež sončničnega in drugih vrst olja. Kljub naraščajočemu trendu vključevanja drugih vrst 

olja (orehovega, repičnega, sojinega itd.), skoraj polovica anketirancev teh vrst olja še vedno 

nikoli ne vključi v prehrano. Majoneza, ocvirki, svinjska mast, maslo in margarina so živila, 

bogata z nasičenimi maščobnimi kislinami, zato se opozarja na zmanjšan vnos teh maščobnih 

živil v vsakodnevno prehrano, saj njihovo uživanje zviša tveganje za razvoj bolezni srca in 

ožilja, raka na debelem črevesju ter čezmerno telesno maso. Delež nasičenih maščobnih kislin 

naj predstavlja 10 % energijskega vnosa, delež transmaščobnih kislin (te vsebuje margarina) 

pa ne sme preseči 1 % dnevnega energijskega vnosa (Pokorn idr., 2008). Anketiranci 

omenjena živila redko uživajo vsak dan ali večkrat na dan, vendar so še vedno na njihovem 

Nadaljevanje Preglednice 16. 
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jedilniku. Margarine več kot polovica anketirancev nikoli ne uživa, slaba polovica 

anketirancev nikoli ne uživa majoneze in svinjske masti. 52,4 % anketirancev maslo uživa 

enkrat tedensko do enkrat ali večkrat mesečno. Več kot polovica jih to maščobno živilo 

občasno (od enkrat do trikrat na teden) oz. redko (nikoli ali od enkrat do trikrat na mesec) 

uvršča na jedilnik, kar pa ni priporočljivo. Dobrih 40,0 % anketirancev nikoli ne uživa 

ocvirkov ali pa jih uživajo od enkrat do trikrat mesečno. Majoneza spada med živila, ki jih ni 

priporočljivo redno uživati, in to načelo upoštevajo tudi anketiranci, saj jih skoraj polovica 

(48,2 %) majoneze nikoli ne uživa.  

Primerjava rezultatov z raziskavo Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z 

vidika varovanja zdravja je pokazala, da največji delež (64,5 %) drugih odraslih prebivalcev 

Slovenije olje uporablja od enkrat do dvakrat dnevno. Olivnega olja pa največji delež (28,0 

%) drugih odraslih prebivalcev Slovenije ne uporablja nikoli, malo manj (25,1 %) enako olje 

uporablja večkrat dnevno. Učitelje sem spraševala po pogostosti uporabe več različnih vrst 

olja. Olivno olje v primerjavi z drugimi odraslimi prebivalci Slovenije v manjšem deležu (3,6 

%) učitelji nikoli  ne uporabljajo, največji delež učiteljev pa ga uporablja od štirikrat do 

šestkrat na teden (24,4 %) oz. od enkrat do dvakrat dnevno (21,4 %). Sončnično olje največji 

delež učiteljev uporablja od dvakrat do trikrat na teden, bučno olje od štirikrat do šestkrat na 

teden, druge vrste rastlinskega olja pa največji delež učiteljev nikoli ne uporablja. Največji 

delež (40,7 %) drugih odraslih prebivalcev Slovenije nikoli ne uživa masla, 23,5 % ga uživa 

redko, od enkrat do trikrat na mesec. Manjši je delež (9,5 %) učiteljev, ki nikoli ne uživajo 

masla, največ (28 %) ga uživa od enkrat do trikrat na mesec oz. enkrat na teden (24,4 %). 38,3 

% drugih odraslih prebivalcev Slovenije nikoli ne uživa margarine, 18,9 % jo uživa od enkrat 

do trikrat na mesec oz. enkrat na teden (17,7 %). Večji je delež učiteljev (57,7 %), ki nikoli ne 

uživajo margarine, 20,8 % jo uživa od enkrat do trikrat mesečno. Več kot polovica (52,6 %) 

drugih odraslih prebivalcev Slovenije nikoli ne uživa ocvirkov, 29,3 %  jih uživa redko (od 

enkrat do trikrat na mesec). Podobno je z uživanjem majoneze, ki je nikoli ne uživa 47,9 % 

drugih odraslih prebivalcev Slovenije, 27,3 % pa jo uživa redko. Svinjska mast je izdelek, ki 

ga drugi odrasli prebivalci Slovenije nikoli ne zaužijejo v največjem deležu (66,1 %), 13,3 % 

pa jo uživa od enkrat do trikrat na mesec. Največji (48,2 %) je delež učiteljev, ki nikoli ne 

uživajo majoneze, 35,1 % jo uživa od enkrat do trikrat mesečno, kar je podoben delež kot pri 

drugih odraslih prebivalcih Slovenije. Svinjska mast je drugi izdelek, ki jo največji delež 

(47,6 %) učiteljev nikoli ne uživa, 35,7 % pa jo uživa od enkrat do trikrat mesečno. Ocvirkov 

nikoli ne uživa 41,1 % učiteljev, 43,5 % pa jih uživa od enkrat do trikrat mesečno. Višji je 

delež učiteljev, ki jedo ocvirke, majonezo in svinjsko mast od enkrat do trikrat na mesec v 
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primerjavi z drugimi odraslimi prebivalci Slovenije. Vendar pa je večji delež drugih odraslih 

prebivalcev Slovenije, ki nikoli ne uživajo teh izdelkov (razen majoneze) in večji delež drugih 

odraslih prebivalcev Slovenije, ki te izdelke uživajo pogosteje (nekajkrat tedensko). 

 

Preglednica 17: Pogostost uživanja maščobnih živil 

 
S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

učitelji razrednega pouka in drugimi učitelji v pogostosti uživanja maščobnih živil. Rezultati 

χ2-preizkusa v Preglednici 18 kažejo statistično pomembne razlike v pogostosti uživanja 

margarine glede na smer izobrazbe (χ2 = 14,250; P = 0,014). V osnovni množici se med 

učitelji razrednega pouka in drugimi učitelji pojavljajo razlike v pogostosti uživanja 

margarine. Največji delež (50,0 %) učiteljev razrednega pouka nikoli ne uživa margarine, kot 

tudi ne 63,5 % drugih učiteljev. 22,2 % učiteljev razrednega pouka uživa to živilo od enkrat 

do trikrat na mesec kot tudi 19,8 % drugih učiteljev. 16,7 % učiteljev razrednega pouka uživa 

margarino enkrat na teden, manjši (5,2 %) pa je delež drugih učiteljev, ki jo uživajo tako 

pogosto. 1,4 % učiteljev razrednega pouka in večji delež drugih učiteljev (7,3 %) uživa 

margarino od dvakrat do trikrat na teden. Od enkrat do dvakrat na dan uživa margarino 2,8 % 

učiteljev razrednega pouka in nihče od drugih učiteljev. Učitelji razrednega pouka v 

primerjavi z drugimi učitelji pogosteje uživajo margarino. 

Rezultati χ2-preizkusa v Preglednici 18 kažejo, da pri drugih živilih iz te skupine ni statistično 

pomembnih razlik v pogostosti uživanja teh izdelkov glede na smer izobrazbe, zato podatkov 

ni mogoče posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da največji delež 

učiteljev uživa oljčno, sončnično in bučno olje od enkrat do trikrat na teden, druga rastlinska 

olja pa redko (nikoli ali od enkrat do trikrat na mesec). Največji delež učiteljev nikoli ne uživa 

svinjske masti in majoneze, prihaja pa do razlik v deležu učiteljev, ki uživajo maslo in 

ocvirke. Učitelji razrednega pouka v primerjavi z drugimi učitelji ti živili uživajo pogosteje. 

Pogostost 
uživanja 

 

 
Nikoli 

Od enkrat 
do trikrat 
na mesec 

Enkrat na 
teden 

Od dvakrat 
do trikrat 
na teden 

Od štirikrat 
do šestkrat 

na teden 

Od enkrat 
do dvakrat 

na dan 

Trikrat 
na dan ali 

več 

 
Skupaj 

Živilo f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Oljčno olje 6 3,6 15 8,9 23 13,7 34 20,2 41 24,4 36 21,4 13 7,7 168 100,0 

Sončnično olje 23 13,7 31 18,5 29 17,3 40 23,8 31 18,5 9 5,4 5 3,0 168 100,0 
Bučno olje 21 12,5 29 17,3 20 11,9 34 20,2 36 21,4 19 11,3 9 5,4 168 100,0 

Druge vrste 
rastlinskega olja 

(laneno, 
konopljino, 
sojino itd.) 

 
 

79 

 
 

47,0 

 
 

40 

 
 

23,8 

 
 

12 

 
 

7,1 

 
 

10 

 
 

6,0 

 
 

12 

 
 

7,1 

 
 

11 

 
 

6,5 

 
 

4 

 
 

2,4 

 
 

168 

 
 

100,0 

Margarina 97 57,7 35 20,8 17 10,1 9 5,4 8 4,8 2 1,2 0 0,0 168 100,0 
Maslo 16 9,5 47 28,0 41 24,4 39 23,2 19 11,3 6 3,6 0 0,0 168 100,0 

Svinjska mast 80 47,6 60 35,7 19 11,3 2 1,2 6 3,6 1 0,6 0 0,0 168 100,0 
Ocvirki 69 41,1 73 43,5 21 12,5 4 2,4 0 0,0 1 0,6 0 0,0 168 100,0 

Majoneza 81 48,2 59 35,1 19 11,3 6 3,6 1 0,6 2 1,2 0 0,0 168 100,0 
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Preglednica 18: Pogostost uživanja maščobnih živil glede na smer izobrazbe anketirancev  

 
 

Živilo 

P
ogostost 

uživanja* 

Smer izobrazbe    

 
drugi učitelji (%) 

 
učitelji razrednega pouka (%) χ2  P  

 
 

Oljčno olje 

1 2,1 5,6  
 
 

4,838 

 
 
 

0,565 

2 11,5 5,6 
3 13,5 13,9 
4 18,8 22,2 
5 21,9 27,8 
6 22,9 19,4 
7 9,4 5,6 

 
 

Sončnično olje 

1 14,6 12,5  
 
 

8,425 

 
 
 

0,209 

2 21,9 13,9 
3 19,8 13,9 
4 16,7 33,3 
5 17,7 19,4 
6 5,2 5,6 
7 4,2 1,4 

 
 

Bučno olje 

1 11,5 13,9  
 
 

1,121 

 
 
 

0,981 

2 18,8 15,3 
3 12,5 11,1 
4 18,8 22,2 
5 20,8 22,2 
6 12,5 9,7 
7 5,2 5,6 

 
Druge vrste 

rastlinskega olja 

1 42,7 52,8  
 
 

2,631 

 
 
 

0,854 

2 26,0 20,8 
3 7,3 6,9 
4 6,3 5,6 
5 7,3 6,9 
6 8,3 4,2 
7 2,1 2,8 

 
 

Margarina 

1 63,5 50,0  
 
 

14,250 

 
 
 

0,014 

2 19,8 22,2 
3 5,2 16,7 
4 4,2 6,9 
5 7,3 1,4 
6 0,0 2,8 
7 0,0 0,0 

 
 

Maslo 

1 11,5 6,9  
 
 

5,908 

 
 
 

0,315 

2 30,2 25,0 
3 18,8 31,9 
4 22,9 23,6 
5 11,5 11,1 
6 5,2 1,4 
7 0,0 0,0 

 
 

Svinjska mast 

1 52,1 41,7  
 
 

3,119 

 
 
 

0,682 

2 32,3 40,3 
3 10,4 12,5 
4 1,0 1,4 
5 3,1 4,2 
6 1,0 0,0 
7 0,0 0,0 

 
 

Ocvirki 

1 47,9 31,9  
 
 

8,812 

 
 
 

0,066 

2 34,4 55,6 
3 14,6 9,7 
4 2,1 2,8 
5 0,0 0,0 
6 1,0 0,0 
7 0,0 0,0 

 
 

Majoneza 

1 51,0 44,4  
 
 

4,806 

 
 
 

0,440 

2 31,3 40,3 
3 11,5 11,1 
4 3,1 4,2 
5 1,0 0,0 
6 2,1 0,0 
7 0,0 0,0 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – od enkrat do trikrat na mesec, 3 – enkrat na teden, 4 – od dvakrat do trikrat na teden, 5 – od štirikrat do šestkrat na 
teden, 6 – od enkrat do dvakrat na dan, 7 – trikrat na dan ali več 
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S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

tremi starostnimi skupinami učiteljev v pogostosti uživanja maščobnih živil. Rezultati χ2-

preizkusa v Preglednici 19 kažejo statistično pomembne razlike v pogostosti uživanja 

sončničnega olja glede na starost (χ2 = 23,911; P = 0,021). V osnovni množici se med tremi 

starostnimi skupinami učiteljev pojavljajo razlike v pogostosti uživanja sončničnega olja, ki 

ga nikoli ne uživa 18,8 % učiteljev prve starostne skupine, 16,5 % učiteljev druge starostne 

skupine in 5,9 % učiteljev tretje starostne skupine. Največji delež (31,3 %) učiteljev prve 

starostne skupine uživa sončnično olje od enkrat do trikrat na mesec, tako pogosto ga uživa 

tudi 12,9 % učiteljev druge starostne skupine in 19,6 % učiteljev tretje starostne skupine. 

Največ učiteljev druge starostne skupine uživa to olje enkrat na teden, kot tudi 15,6 % 

učiteljev prve starostne skupine in 7,8 % učiteljev tretje starostne skupine. Največ (31,4 %) 

učiteljev tretje starostne skupine uživa sončnično olje od dvakrat do trikrat na teden, kot tudi 

21,9 % učiteljev prve starostne skupine in 20,0 % učiteljev druge starostne skupine. Od 

štirikrat do šestkrat na teden ga uživa 9,4 % učiteljev prve starostne skupine, 18,8 % učiteljev 

druge starostne skupine in 23,5 % učiteljev tretje starostne skupine. Večkrat na dan ga uživa 

3,1 % učiteljev prve starostne skupine, 8,3 % učiteljev druge starostne skupine in 11,7 % 

učiteljev tretje starostne skupine. 

Rezultati χ2-preizkusa v Preglednici 19 kažejo, da pri drugih živilih iz te skupine živil ni 

statistično pomembnih razlik v pogostosti uživanja teh izdelkov glede na starost, zato 

podatkov ni mogoče posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da druge vrste 

rastlinskega olja največji delež učiteljev uporablja redko (nikoli ali od enkrat do trikrat na 

mesec), oljčno in bučno olje pa uporabljajo od enkrat do trikrat na teden. Margarino, svinjsko 

mast in ocvirke največji delež učiteljev uživa redko (nikoli ali od enkrat do trikrat na mesec), 

maslo pa od enkrat do trikrat na teden. 
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Preglednica 19: Pogostost uživanja maščobnih živil glede na starost anketirancev  

 
 

Živilo 
 

P
ogostost 

uživanja* 

Starost    
 
do 34,99 leta (%) 

(1. skupina) 

 
od 35 let do 49,99 leta (%) 

(2. skupina) 

 
50 ali več let (%) 

(3. skupina) 
χ2  P 

 

 
 

Oljčno olje 

1 0,0 3,5 5,9  
 
 

7,820 

 
 
 

0,799 

2 9,4 9,4 7,8 
3 15,6 16,5 7,8 
4 21,9 21,2 17,6 
5 21,9 24,7 25,5 
6 21,9 20,0 23,5 
7 9,4 4,7 11,8 

 
 

Sončnično olje 

1 18,8 16,5 5,9  
 
 

23,911 

 
 
 

0,021 

2 31,3 12,9 19,6 
3 15,6 23,5 7,8 
4 21,9 20,0 31,4 
5 9,4 18,8 23,5 
6 3,1 7,1 3,9 
7 0,0 1,2 7,8 

 
 

Bučno olje 

1 12,5 12,9 11,8  
 
 

15,174 

 
 
 

0,232 

2 12,5 14,1 25,5 
3 12,5 12,9 9,8 
4 18,8 24,7 13,7 
5 28,1 18,1 21,6 
6 15,6 12,9 5,9 
7 0,0 3,5 11,8 

 
Druge vrste 

rastlinskega olja 

1 40,6 47,1 51,0  
 
 

11,289 

 
 
 

0,504 

2 31,3 17,6 29,4 
3 9,4 7,1 5,9 
4 9,4 5,9 3,9 
5 3,1 9,4 5,9 
6 6,3 9,4 2,0 
7 0,0 3,5 2,0 

 
 

Margarina 

1 68,8 55,3 54,9  
 
 

7,529 

 
 
 

0,675 

2 15,6 22,4 21,6 
3 6,3 11,8 9,8 
4 3,1 5,9 5,9 
5 6,3 2,4 7,8 
6 0,0 2,4 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 

 
 

Maslo 

1 3,1 9,4 13,7  
 
 

11,670 

 
 
 

0,308 

2 40,6 21,2 31,4 
3 18,8 30,6 17,6 
4 15,6 25,9 23,5 
5 15,6 9,4 11,8 
6 6,3 3,5 2,0 
7 0,0 0,0 0,0 

 
 

Svinjska mast 

1 53,1 50,6 39,2  
 
 

16,659 

 
 
 

0,082 

2 28,1 35,3 41,2 
3 15,6 10,6 9,8 
4 0,0 2,4 0,0 
5 0,0 1,2 9,8 
6 3,1 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 

 
 

Ocvirki 

1 46,9 40,0 39,2  
 
 

8,286 

 
 
 

0,406 

2 31,3 45,9 47,1 
3 18,8 11,8 9,8 
4 0,0 2,4 3,9 
5 0,0 0,0 0,0 
6 3,1 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 

 
 

Majoneza 

1 50,0 44,7 52,9  
 
 

8,388 

 
 
 

0,591 

2 25,0 40,0 33,3 
3 18,8 10,6 7,8 
4 3,1 3,5 3,9 
5 3,1 0,0 0,0 
6 0,0 1,2 2,0 
7 0,0 0,0 0,0 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – od enkrat do trikrat na mesec, 3 – enkrat na teden, 4 – od dvakrat do trikrat na teden, 5 – od štirikrat do šestkrat na 
teden, 6 – od enkrat do dvakrat na dan, 7 – trikrat na dan ali več 
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3.6.1.6 Pogostost uživanja žit in žitnih izdelkov 

V prehranski piramidi škrobni izdelki zavzemajo največji delež, kar pomeni, da se priporoča 

redno uživanje žit in žitnih izdelkov (Koch in Kostanjevec, 2009). Žita in žitni izdelki so 

rastlinskega izvora in vsebujejo veliko pomembnih hranilnih snovi (vitaminov, elementov, 

nenasičenih maščobnih kislin in prehransko vlaknino). Predvsem se priporoča uživanje 

polnovrednih žit in žitnih izdelkov, kot so polnozrnati kruh in izdelki iz polnozrnate moke, 

izdelki iz ajde, kaše in kosmiči iz ovsa, rži, pire, ječmena, naravni (neoluščeni) riž in testenine 

iz polnozrnate moke. Raziskave kažejo, da je pri osebah, ki uživajo veliko krompirja, 

oluščenega riža in izdelkov iz bele moke, večje tveganje za pojavnost sladkorne bolezni ter 

bolezni srca in ožilja kot pa pri osebah, ki zaužijejo pretežno polnovredna žita (Hlastan Ribič, 

2009). Preglednica 20 prikazuje, katere vrste žit in žitnih izdelkov uživa največji delež 

anketirancev. Največ jih uživa kruh. Vsak dan uživa 23 (13,7 %) anketirancev polnozrnati 

kruh, kar je priporočljivo, devet (5,4 %) anketirancev pa polnozrnatega kruha nikoli ne uživa. 

Črnega kruha nikoli ne uživa 20 (11,9 %) anketirancev, največ (25,0 %) anketirancev pa črni 

kruh uživa od dvakrat do trikrat na teden. Polbelega kruha nikoli ne uživa 36 (21,4 %) 

anketirancev, vsak dan ga uživa sedem (4,2 %) anketirancev, največ (26,8 %) anketirancev pa 

polbeli kruh uživa od enkrat do trikrat na mesec. Belega kruha, ki ga je priporočljivo 

nadomeščati s polnozrnatimi izdelki, nikoli ne uživa pet (3,0 %) anketirancev, kar je majhen 

delež. 130 (77,4 %) anketirancev uživa beli kruh od enkrat do trikrat na teden. Lahko trdim, 

da anketiranci vsakodnevno najraje posežejo po polnozrnatem kruhu, prav tako tudi občasno, 

najredkeje pa jedo najmanj priporočljiv beli kruh. Najpogosteje anketiranci dnevno uživajo 

kosmiče in žitne kaše. 18 (10,7 %) anketirancev ta živila uživa vsak dan, je pa velik (13,1 %) 

tudi delež tistih, ki kosmičev in žitnih kaš ne uživajo nikoli. Največ (20,8 %) jih ta živila 

uživa od dvakrat do trikrat na teden. Od dvakrat do trikrat na teden 74 (44,0 %) anketirancev 

uživa krompir, nikoli ga ne uživajo trije (1,8 %), vsak dan pa šest (3,6 %) anketirancev. Riž 

uživa 63 (37,5 %) anketirancev od dvakrat do trikrat na teden, kar je največji delež. Nikoli ga 

ne uživajo trije (1,8 %), vsak dan pa štirje (2,4 %) anketiranci. Največ (41,1 %) anketirancev 

uživa testenine enkrat na teden, vsak dan jih uživa eden (0,6 %), nikoli pa pet (3,0 %) 

anketirancev. Drobno sladko in slano pecivo vsak dan uživa 13 (7,7 %) anketirancev, nikoli 

15 (8,9 %), največ (22,0 %) anketirancev pa uživa prigrizke od dvakrat do trikrat na teden.  

Primerjava rezultatov z raziskavo Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z 

vidika varovanja zdravja je pokazala, da največ (53,8 %) drugih odraslih prebivalcev 

Slovenije nikoli ne uživa kosmičev in žitnih kaš, največ (13,8 %) jih uživa od enkrat do trikrat 

na mesec, medtem ko je manjši (13,1 %) delež učiteljev, ki nikoli ne uživajo kosmičev in 
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žitnih kaš, največ (20,8 %) učiteljev pa jih uživa od dvakrat do štirikrat na teden. Največ 

učiteljev (44,0 %) in drugih odraslih prebivalcev Slovenije (45,1 %) uživa krompir od dvakrat 

do trikrat na teden. Velika razlika je opazna v pogostosti uživanja krompirja, kajti 0,1 % 

drugih odraslih prebivalcev Slovenije uživa krompir enkrat tedensko, medtem ko je delež pri 

učiteljih 22,6 %. Riž največji delež (48,8 %) drugih odraslih prebivalcev Slovenije uživa 

enkrat na teden, medtem ko največji delež (37,5 %) učiteljev to živilo uživa od dvakrat do 

trikrat na teden, 36,3 % jih uživa riž enako pogosto kot drugi odrasli prebivalci Slovenije 

(enkrat na teden), kar je manjši delež. Enkrat na teden jedo testenine v največjem deležu (41,1 

%) učitelji ter v največjem deležu (49,8 %) drugi odrasli prebivalci Slovenije, kar je podoben 

delež. 62,0 % drugih odraslih prebivalcev Slovenije uživa kruh od enkrat do dvakrat na dan, 

nikoli ga ne uživa 1,3 % drugih odraslih prebivalcev Slovenije. Učitelje sem spraševala po 

pogostosti uživanja več različnih vrst kruha, vendar nihče izmed njih nobene vrste kruha ne 

uživa v največjem deležu od enkrat do dvakrat na dan. Učitelji jedo polnozrnati kruh večkrat 

na dan (9,5 %). Približno enak je delež tistih, ki od enkrat do trikrat mesečno uživajo drobno 

sladko in slano pecivo, vendar je večji delež drugih odraslih prebivalcev Slovenije kot pa 

delež učiteljev, ki teh izdelkov ne uživajo nikoli. 

 
Preglednica 20: Pogostost uživanja žit in žitnih izdelkov  

 

S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

učitelji razrednega pouka in drugimi učitelji v pogostosti uživanja žit in žitnih izdelkov. 

Rezultati χ2-preizkusa v Preglednici 21 kažejo, da ni statistično pomembnih razlik v 

pogostosti uživanja žit in žitnih izdelkov glede na smer izobrazbe. Podatkov ni mogoče 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da največji delež učiteljev od enkrat 

do trikrat na teden uživa kosmiče in žitne kaše, krompir, riž, testenine ter drobno sladko in 

slano pecivo. Največji delež učiteljev nikoli ali od enkrat do trikrat na mesec uživa beli in 

polbeli kruh, pogosteje pa uživajo črnega in polnozrnatega. 

Pogostost 
uživanja 

 

 
Nikoli 

Od enkrat 
do trikrat 
na mesec 

Enkrat na 
teden 

Od dvakrat 
do trikrat na 

teden 

Od štirikrat 
do šestkrat 

na teden 

Od enkrat 
do dvakrat 

na dan 

Trikrat 
na dan 
ali več 

 
Skupaj 

Živilo f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Kosmiči,  
žitne kaše 

22 13,1 27 16,1 33 19,6 35 20,8 33 19,6 15 8,9 3 1,8 168 100,0 

Krompir 3 1,8 18 10,7 38 22,6 74 44,0 29 17,3 6 3,6 0 0,0 168 100,0 
Riž 3 1,8 21 12,5 61 36,3 63 37,5 16 9,5 3 1,8 1 0,6 168 100,0 

Testenine 5 3,0 18 10,7 69 41,1 61 36,3 14 8,3 1 0,6 0 0,0 168 100,0 
Beli kruh 49 29,2 47 28,0 36 21,4 21 12,5 5 3,0 10 6,0 0 0,0 168 100,0 

Polbeli kruh 36 21,4 45 26,8 34 20,2 34 20,2 12 7,1 6 3,6 1 0,6 168 100,0 
Črni kruh 20 11,9 29 17,3 36 21,4 42 25,0 28 16,7 10 6,0 3 1,8 168 100,0 

Polnozrnati 
kruh 

9 5,4 23 13,7 39 23,2 36 21,4 38 22,6 16 9,5 7 4,2 168 100,0 

Drobno sladko 
in slano pecivo 

15 8,9 50 29,8 36 21,4 37 22,0 17 10,1 13 7,7 0 0,0 168 100,0 
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Preglednica 21: Pogostost uživanja žitnih izdelkov glede na smer izobrazbe anketirancev 

Živilo 

P
ogostost 

uživanja* 

Smer izobrazbe    

drugi učitelji (%) učitelji razrednega pouka (%) χ2  P 
 

 
 

Kosmiči, žitne kaše 

1 10,4 16,7  
 
 

8,680 

 
 
 

0,192 

2 16,7 15,3 
3 20,8 18,1 
4 22,9 18,1 
5 14,6 26,4 
6 11,5 5,6 
7 3,1 0,0 

 
 

Krompir 

1 2,1 1,4  
 
 

7,472 

 
 
 

0,188 

2 12,5 8,3 
3 27,1 16,7 
4 42,7 45,8 
5 11,5 25,0 
6 4,2 2,8 
7 0,0 0,0 

 
 

Riž 

1 2,1 1,4  
 
 

4,950 

 
 
 

0,550 

2 14,6 9,7 
3 38,5 33,3 
4 31,3 45,8 
5 10,4 8,3 
6 2,1 1,4 
7 1,0 0,0 

 
 

Testenine 

1 2,1 4,2  
 
 

5,420 

 
 
 

0,367 

2 13,5 6,9 
3 43,8 37,5 
4 31,3 43,1 
5 8,3 8,3 
6 1,0 0,0 
7 0,0 0,0 

 
 

Beli kruh 

1 29,2 29,2  
 
 

1,638 

 
 
 

0,897 

2 25,0 31,9 
3 21,9 20,8 
4 13,5 11,1 
5 3,1 2,8 
6 7,3 4,2 
7 0,0 0,0 

 
 

Polbeli kruh 

1 19,8 23,6  
 
 

4,066 

 
 
 

0,668 

2 26,0 27,8 
3 20,8 19,4 
4 18,8 22,2 
5 8,3 5,6 
6 5,2 1,4 
7 1,0 0,0 

 
 

Črni kruh 

1 12,5 11,1  
 
 

4,915 

 
 
 

0,560 

2 18,8 15,3 
3 19,8 23,6 
4 20,8 30,6 
5 19,8 12,5 
6 7,3 4,2 
7 1,0 2,8 

 
 

Polnozrnati kruh 

1 4,2 6,9  
 
 

1,706 

 
 
 

0,945 

2 14,6 12,5 
3 22,9 23,6 
4 20,8 22,2 
5 24,0 20,8 
6 10,4 8,3 
7 3,1 5,6 

 
Drobno sladko in 

slano pecivo 

1 6,3 12,5  
 
 

7,381 

 
 
 

0,194 

2 37,5 19,4 
3 18,8 25,0 
4 20,8 23,6 
5 9,4 11,1 
6 7,3 8,3 
7 0,0 0,0 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – od enkrat do trikrat na mesec, 3 – enkrat na teden, 4 – od dvakrat do trikrat na teden, 5 – od štirikrat do šestkrat na 
teden, 6 – od enkrat do dvakrat na dan, 7 – trikrat na dan ali več 
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S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

tremi starostnimi skupinami učiteljev v pogostosti uživanja žit in žitnih izdelkov.  

Rezultati χ2-preizkusa v Preglednici 22 kažejo, da ni statistično pomembnih razlik v 

pogostosti uživanja žit in žitnih izdelkov glede na starost. Podatkov ni mogoče posplošiti na 

osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da največji delež učiteljev vseh starostnih skupin 

od enkrat do trikrat na teden uživa kosmiče in žitne kaše, krompir, riž, testenine ter drobno 

sladko in slano pecivo. Beli kruh učitelji v največjem deležu uživajo redko (nikoli ali od 

enkrat do trikrat na mesec), črnega in polnozrnatega pa pogosteje. Polbeli kruh v večjem 

deležu pogosteje uživa prva starostna skupina učiteljev. 

 

Preglednica 22: Pogostost uživanja žitnih izdelkov glede na starost anketirancev  

 
Živilo 

P
ogostost 

uživanja* 

Starost    

do 34,99 leta (%) 
(1. skupina) 

od 35 let do 49,99 leta (%) 
(2. skupina) 

50 ali več let (%) 
(3. skupina) 

χ2  P 

 

 
Kosmiči, žitne 

kaše 

1 6,3 8,2 25,5  
 
 

14,406 

 
 
 

0,276 

2 21,9 16,5 11,8 
3 21,9 21,2 15,7 
4 28,1 20,0 17,6 
5 12,5 24,7 15,7 
6 6,3 8,2 11,8 
7 3,1 1,2 2,0 

 
 

Krompir 

1 0,0 2,4 2,0  
 
 

6,898 

 
 
 

0,735 

2 9,4 11,8 9,8 
3 34,4 18,8 21,6 
4 37,5 44,7 47,1 
5 18,8 17,6 15,7 
6 0,0 4,7 3,9 
7 0,0 0,0 0,0 

 
 

Riž 

1 3,1 0,0 3,9  
 
 

14,683 

 
 
 

0,259 

2 3,1 17,6 9,8 
3 34,4 34,1 41,2 
4 46,9 34,1 37,3 
5 12,5 10,6 5,9 
6 0,0 2,4 2,0 
7 0,0 1,2 0,0 

 
 

Testenine 

1 3,1 1,2 5,9  
 
 

8,857 

 
 
 

0,546 

2 9,4 10,6 11,8 
3 34,4 40,0 47,1 
4 43,8 37,6 29,4 
5 9,4 10,6 3,9 
6 0,0 0,0 2,0 
7 0,0 0,0 0,0 

 
 

Beli kruh 

1 18,8 32,9 29,4  
 
 

9,602 

 
 
 

0,476 

2 31,3 24,7 31,4 
3 18,8 23,5 19,6 
4 21,9 11,8 7,8 
5 0,0 2,4 5,9 
6 9,4 4,7 5,9 
7 0,0 0,0 0,0 

 
 

Polbeli kruh 

1 3,1 25,9 25,5  
 
 

15,675 

 
 
 

0,207 

2 31,3 23,5 29,4 
3 21,9 22,4 15,7 
4 25 20,0 17,6 
5 9,4 5,9 7,8 
6 6,3 2,4 3,9 
7 3,1 0,0 0,0 

 
Preglednica se nadaljuje. 
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Živilo 

P
ogostost 

uživanja*
 

 

Starost 

 
χ2 

 
P do 34,99 leta (%) 

(1. skupina) 
od 35 let do 49,99 leta (%) 

(2. skupina) 
50 ali več let (%) 

(3. skupina) 

 
 

Črni kruh 

1 3,1 15,3 11,8  
 
 

16,843 

 
 
 

0,156 

2 25,0 15,3 15,7 
3 15,6 22,4 23,5 
4 21,9 28,2 21,6 
5 21,9 15,3 15,7 
6 12,5 3,5 5,9 
7 0,0 0,0 5,9 

 
Polnozrnati kruh 

1 3,1 4,7 7,8  
 
 

8,299 

 
 
 

0,761 

2 9,4 16,5 11,8 
3 31,3 22,4 19,6 
4 15,6 25,9 17,6 
5 25,0 21,2 23,5 
6 12,5 7,1 11,8 
7 3,1 2,4 7,8 

 
Drobno sladko in 

slano pecivo 

1 0,0 8,2 15,7  
 
 

16,443 

 
 
 

0,088 

2 37,5 27,1 29,4 
3 15,6 27,1 15,7 
4 31,3 20,0 19,6 
5 6,3 8,2 15,7 
6 9,4 9,4 3,9 
7 0,0 0,0 0,0 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – od enkrat do trikrat na mesec, 3 – enkrat na teden, 4 – od dvakrat do trikrat na teden, 5 – od štirikrat do šestkrat na 
teden, 6 – od enkrat do dvakrat na dan, 7 – trikrat na dan ali več 
 

3.6.1.7 Pogostost uživanja sladkorja in sladil 

Za enostavne sladkorje je značilen visok glikemični indeks (GI), ki opisuje, kako hitro po 

zaužitju se ogljikovi hidrati absorbirajo v kri in zvišajo vrednosti krvnega sladkorja v 

primerjavi s čisto glukozo. Živila z visokim glikemičnim indeksom, kot so kuhinjski sladkor, 

sladice, sladke pijače, hitreje in v večji meri povzročijo porast vrednosti glukoze v krvi in 

povzročijo povečano izločanje inzulina. To vodi do kroničnega povišanja koncentracije 

glukoze v krvi in inzulina, kar lahko pripelje do motene presnove glukoze in inzulinske 

rezistence (Hlastan Ribič, 2009). Preglednica 23 kaže, da vsak dan sladkor uživa 25 (14,9 %) 

anketirancev. Na drugi strani je malo manj (13,7 %) takih, ki sladkorja nikoli ne uživajo. 

Največji delež (26,2 %) anketirancev uživa sladkor redko – od enkrat do trikrat na mesec. 

Največji delež (28,0 %) anketirancev uživa čokolado od enkrat do trikrat na mesec, vsak dan 

čokolado uživa deset (6,0 %) anketirancev, nikoli pa je ne uživa sedem (4,2 %) anketirancev. 

Med vsakodnevno uživa 16 (9,5 %), nikoli ga ne uživa 17 (10,1 %) anketirancev, 

najpogosteje pa anketiranci uživajo med od enkrat do trikrat na mesec (31,0 %). Marmelado 

največji delež (38,1 %) anketirancev uživa od enkrat do trikrat na mesec. Vsak dan jo uživa 

šest (3,6 %) anketirancev, nikoli pa 20 (11,9 %). Največji delež anketirancev uživa sladkor in 

sladila redko (od enkrat do trikrat na mesec). 

Primerjava rezultatov z raziskavo Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z 

vidika varovanja zdravja je pokazala, da največji delež (51,1 %) drugih odraslih prebivalcev 

Slovenije uživa sladkor od enkrat do dvakrat na dan, 12,0 % pa ga uživa trikrat ali večkrat na 

Nadaljevanje Preglednice 22. 
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dan. Največji delež (26,2 %) učiteljev pa sladkor uživa od enkrat do trikrat na mesec, od 

enkrat do dvakrat na dan 10,1 % in trikrat ali večkrat na dan 4,8 % učiteljev. Delež učiteljev 

in drugih odraslih prebivalcev Slovenije, ki nikoli ne uživajo sladkorja, je podoben. Podoben 

je tudi delež tistih, ki uživajo čokolado od enkrat do trikrat na mesec: 30,1 % drugih odraslih 

prebivalcev Slovenije in 28,0 % učiteljev. Med učitelji in drugimi odraslimi prebivalci 

Slovenije, ki sladkor uživajo od enkrat do trikrat na mesec v največjem deležu, je 27,1 % 

drugih odraslih prebivalcev Slovenije in 31,0 % učiteljev. Večji je delež drugih odraslih 

prebivalcev Slovenije (23,3 %) kot pa učiteljev (10,1 %), ki nikoli ne uživajo medu. Tudi 

delež učiteljev in drugih odraslih prebivalcev Slovenije, ki uživajo marmelado od enkrat do 

trikrat na mesec, je podoben: 32,4 % drugih odraslih prebivalcev Slovenije in 38,1 % 

učiteljev. 

 
Preglednica 23: Pogostost uživanja sladkorja in sladil  

 
 

S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

učitelji razrednega pouka in drugimi učitelji v pogostosti uživanja sladkorja in sladil. Rezultati 

χ2-preizkusa v Preglednici 24 kažejo, da ni statistično pomembnih razlik v pogostosti uživanja 

sladkorja in sladil glede na smer izobrazbe. Podatkov ni mogoče posplošiti na osnovno 

množico, za vzorec pa lahko trdim, da učitelji razrednega pouka pogosteje uživajo sladkor. 

Od enkrat do trikrat na mesec največji delež učiteljev uživa čokolado, marmelado in med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pogostost 
uživanja Nikoli 

Od enkrat 
do trikrat na 

mesec 

Enkrat na 
teden 

Od dvakrat 
do trikrat na 

teden 

Od štirikrat 
do šestkrat 

na teden 

Od enkrat 
do dvakrat 

na dan 

Trikrat 
na dan ali 

več 
Skupaj 

Živilo f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Sladkor 23 13,7 44 26,2 32 19,0 21 12,5 23 13,7 17 10,1 8 4,8 168 100,0 
Čokolada 7 4,2 47 28,0 45 26,8 32 19,0 27 16,1 10 6,0 0 0,0 168 100,0 

Med 17 10,1 52 31,0 36 21,4 25 14,9 22 13,1 14 8,3 2 1,2 168 100,0 
Marmelada 20 11,9 64 38,1 41 24,4 25 14,9 12 7,1 5 3,0 1 0,6 168 100,0 
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Preglednica 24: Pogostost uživanja sladkorja in sladil glede na smer izobrazbe anketirancev  

Živilo 

P
ogostost 

uživanja* 

Smer izobrazbe    

drugi učitelji (%) učitelji razrednega pouka (%) χ2 

 

P 

 

Sladkor 

1 16,7 9,7  
 
 

7,463 

 
 
 

0,280 

2 30,2 20,8 
3 14,6 25,0 
4 13,5 11,1 
5 11,5 16,7 
6 10,4 9,7 
7 3,1 6,9 

Čokolada 

1 4,2 4,2  
 
 

1,369 

 
 
 

0,928 

2 28,1 27,8 
3 28,1 25,0 
4 17,7 20,8 
5 14,6 18,1 
6 7,3 4,2 
7 0,0 0,0 

Med 

1 10,4 9,7  
 
 

3,756 

 
 
 

0,710 

2 30,2 31,9 
3 18,8 25,0 
4 17,7 11,1 
5 11,5 15,3 
6 10,4 5,6 
7 1,0 1,4 

Marmelada 

1 11,5 12,5  
 

7,044 

 
 

0,317 
2 42,7 31,9 
3 22,9 26,4 
4 16,7 12,5 
5 4,2 11,1 
6 2,1 4,2 
7 0,0 1,4 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – od enkrat do trikrat na mesec, 3 – enkrat na teden, 4 – od dvakrat do trikrat na teden, 5 – od štirikrat do šestkrat na 
teden, 6 – od enkrat do dvakrat na dan, 7 – trikrat na dan ali več 
 

 

S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

tremi starostnimi skupinami učiteljev v pogostosti uživanja sladkorja in sladil. Rezultati χ2- 

preizkusa v Preglednici 25 kažejo, da ni statistično pomembnih razlik v pogostosti uživanja 

sladkorja in sladil glede na starost učiteljev. Podatkov ni mogoče posplošiti na osnovno 

množico, za vzorec pa lahko trdim, da največji delež učiteljev tretje starostne skupine redkeje 

uživa sladkor kot drugi dve skupini učiteljev. Največji delež učiteljev druge starostne skupine 

pogosteje uživa marmelado kot drugi dve skupini. Čokolado in med pa največji delež vseh 

učiteljev uživa občasno (od enkrat do trikrat na teden). 
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Preglednica 25: Pogostost uživanja sladkorja in sladil glede na starost anketirancev  

Živilo 

P
ogostost 

uživanja* 

Starost    

do 34,99 leta (%) 
(1. skupina) 

od 35 let do 49,99 leta (%) 
(2. skupina) 

50 ali več let (%) 
(3. skupina) 

χ2 

 

P 

 

Sladkor 

1 12,5 11,8 17,6  
 
 

18,639 

 
 
 

0,098 

2 28,1 25,9 25,5 
3 6,3 22,4 21,6 
4 31,3 8,2 7,8 
5 6,3 18,8 9,8 
6 12,5 8,2 11,8 
7 3,1 4,7 5,9 

Čokolada 

1 0,0 4,7 5,9  
 
 

9,795 

 
 
 

0,459 

2 21,9 25,9 35,3 
3 31,3 22,4 31,4 
4 25,0 21,2 11,8 
5 15,6 18,8 11,8 
6 6,3 7,1 3,9 
7 0,0 0,0 0,0 

Med 

1 6,3 7,1 17,6  
 
 

19,168 

 
 
 

0,085 

2 28,1 36,5 23,5 
3 15,6 27,1 15,7 
4 28,1 11,8 11,8 
5 12,5 10,6 17,6 
6 9,4 4,7 13,7 
7 0,0 1,2 0,0 

Marmelada 

1 9,4 10,6 15,7  
 
 

17,695 

 
 
 

0,125 

2 53,1 36,5 31,4 
3 18,8 23,5 29,4 
4 18,8 17,6 7,8 
5 0,0 9,4 7,8 
6 0,0 2,4 5,9 
7 0,0 0,0 2,0 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – od enkrat do trikrat na mesec, 3 – enkrat na teden, 4 – od dvakrat do trikrat na teden, 5 – od štirikrat do šestkrat na 
teden, 6 – od enkrat do dvakrat na dan, 7 – trikrat na dan ali več 
 

3.6.1.8 Pogostost uživanja pijač 

Voda je nujna za nemoteno delovanje presnove in prebave. V telo naj bi jo vnesli s pijačo, 

zato je priporočljivo uživati pitno vodo iz vodovodne oskrbe (Koch in Kostanjevec, 2009). 

Priporočljivo se je izogibati sladkim pijačam z visokim glikemičnim indeksom, saj povzročijo 

hiter porast vrednosti glukoze v krvi in povečano izločanje inzulina. Dnevno se priporoča 

uživanje pitne vode ter nesladkanih zeliščnih ali sadnih sokov (Hlastan Ribič, 2009). 

Preglednica 26 kaže, kaj najpogosteje pijejo anketiranci. Priporočila glede uživanja vode 

upošteva 159 (94,6 %) anketirancev, ki vodo pijejo vsak dan, dva (1,2 %) anketiranca pa vode 

ne pijeta nikoli. Mineralno vodo nikoli ne pije največji delež (38,1 %) anketirancev, vsak dan 

pa 11 (6,6 %). Čaj si vsak dan privošči 66 (39,3 %) anketirancev, trije (1,8 %) čaja nikoli ne 

pijejo. Sadnega soka nikoli ne pije 33 (19,6 %) anketirancev, vsak dan pa ga pije 14 (8,4 %) 

anketirancev. Največji delež (37,5 %) anketirancev si sadni sok privošči od enkrat do trikrat 

na mesec, čeprav se priporoča uživanje nesladkanih sadnih sokov vsak dan. Pravo kavo vsak 

dan popije 101 (60,1 %) anketiranec, nikoli pa je ne uživa 32 (19,0 %) anketirancev. Hlastan 

Ribičeva (2009) navaja, da je kava eden izmed dobrih virov bakra, ki sodeluje v presnovi 
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železa. Ni priporočljivo redno uživanje sladkih pijač, ker vsebujejo veliko dodanih sladkorjev. 

Največji je delež anketirancev, ki nikoli ne uživajo sladkih pijač. Vode z okusom nikoli ne 

uživajo 104 (61,9 %) anketiranci, vsak dan pa jo pije le pet (3,0 %) anketirancev. 

Brezalkoholne gazirane pijače nikoli ne pije 94 (56,0 %) anketirancev, vsak dan pa jo pijejo 

štirje (2,4 %). Soka iz sadnega sirupa nikoli ne uživa 87 (51,8 %) anketirancev, vsak dan pa 

ga pije 13 (7,8 %) anketirancev. Za zmanjšanje tveganja za pojav bolezni srca in ožilja se 

priporoča zmerno pitje alkoholnih pijač. Piva nikoli ne uživa 64 (38,1 %) anketirancev, kar je 

tudi največji delež, vsak dan trije (1,8 %) pijejo pivo. Vina nikoli ne pije 50 (29,8 %) 

anketirancev, največji delež (41,1 %) anketirancev vino pije od enkrat do trikrat na mesec, 

vsak dan pa le eden (0,6 %).  

Primerjava rezultatov z raziskavo Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z 

vidika varovanja zdravja je pokazala, da največji delež drugih odraslih prebivalcev Slovenije 

uživa pravo kavo od enkrat do dvakrat na dan, prav tako tudi največji delež (39,3 %) učiteljev 

od enkrat do dvakrat na dan. Skoraj enak delež učiteljev (19,0 %) in drugih odraslih 

prebivalcev Slovenije (19,2 %) je odgovoril, da nikoli ne uživa prave kave. Tudi čaj uživa od 

enkrat do dvakrat na dan enak delež učiteljev (26,2 %) in drugih odraslih prebivalcev 

Slovenije (29,0 %). Največji delež (38,4 %) drugih odraslih prebivalcev Slovenije nikoli ne 

uživa sadnega soka, od enkrat do trikrat na mesec pa 17,2 % drugih odraslih prebivalcev 

Slovenije. Največji delež (37,5 %) učiteljev od enkrat do trikrat na mesec uživa sadni sok, 

nikoli pa ga ne uživa 19,6 % učiteljev. Brezalkoholnih gaziranih pijač največji delež učiteljev 

(56,0 %) in drugih odraslih prebivalcev Slovenije (53,2 %) nikoli ne uživa. Tudi mineralne 

vode največji delež učiteljev (38,1 %) in drugih odraslih prebivalcev Slovenije (42,0 %) nikoli 

ne uživa. Vode z okusom nikoli ne uživa 54,7 % drugih odraslih prebivalcev Slovenije in 61,9 

% učiteljev. 53,1 % drugih odraslih prebivalcev Slovenije nikoli ne uživa soka iz sadnega 

sirupa, prav tako tudi 51,8 % učiteljev nikoli ne uživa te pijače. 52,1 % drugih odraslih 

prebivalcev Slovenije uživa navadno vodo trikrat na dan ali več, 24,6 % pa od enkrat do 

dvakrat na dan. Največji delež (83,9 %) učiteljev uživa navadno vodo trikrat na dan ali več, 

10,7 % pa od enkrat do dvakrat na dan. 8,6 % drugih odraslih prebivalcev nikoli ne uživa 

navadne vode, medtem ko je delež učiteljev, ki nikoli ne uživajo navadne vode, manjši (1,2 

%). Alkoholne pijače, kot je pivo, največji delež (44,5 %) drugih odraslih prebivalcev 

Slovenije ne uživa nikoli, od enkrat do trikrat na mesec pa pivo pije 22,0 % drugih odraslih 

prebivalcev Slovenije. Tudi največji delež (38,1 %) učiteljev nikoli ne uživa piva, od enkrat 

do trikrat na mesec pa ga popije 37,5 % učiteljev. Večji je delež drugih odraslih prebivalcev 

Slovenije, ki nikoli ne uživajo vina (38,0 %), od enkrat do trikrat mesečno pa vino uživa 24,7 



 

% drugih odraslih prebivalcev Slovenije

(41,1 %) učiteljev pa ga pije od 

 
Preglednica 26: Pogostost uživanja 

 

Odrasel človek naj bi povpreč

količina vode pa je odvisna od razmer (vro

9 prikazuje, koliko vode dnevno 

(57,1 %) anketirancev popije povpre

popije več kot tri litre vode dnevno. 27,4 

od dveh do treh litrov dnevno.

 

Graf 9: Delež anketirancev glede na 
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Nikoli 

Od enkrat 
do trikrat 
na mesec

Živilo f f % f f %
Prava kava 32 19,0 6 3,6

Čaj 3 1,8 23 13,7
Sadni sok 33 19,6 63 37,5

Brezalkoholna 
gazirana pijača 

94 56,0 53 31,5

Mineralna voda 64 38,1 56 33,3
Voda z okusom 104 61,9 48 28,6
Sok iz sadnega 

sirupa 
87 51,8 37 22,0

Navadna voda 2 1,2 3 1,8
Pivo 64 38,1 63 37,5
Vino 50 29,8 69 41,1

69 

odraslih prebivalcev Slovenije. Vina nikoli ne pije 29,8 % učiteljev

od enkrat do trikrat mesečno. 

ogostost uživanja pijač 

ovprečno zaužil 1 ml/kcal vode na dan oz. 30–

od razmer (vroče okolje, bolezen idr.) (Hlastan Ribi

9 prikazuje, koliko vode dnevno glede na lastno oceno popijejo anketiranci. 

opije povprečno liter do dva na dan. Najmanj (3

vode dnevno. 27,4 % jih popije do enega litra vode na dan, 12,5

do treh litrov dnevno. 

Delež anketirancev glede na količino zaužite navadne vode 

 

57,1 %

12,5 %

3,0 %

1,01–2 2,01–3 nad 3

Količina vode (litri)

nkrat 
do trikrat 
na mesec 

Enkrat 
na teden 

Od dvakrat 
do trikrat 
na teden 

Od 
štirikrat 

do šestkrat 
na teden 

Od enkrat 
do dvakrat 

na dan 

f % f f % f f % f f % f f % 
3,6 10 6,0 4 2,4 15 8,9 66 39,3 

13,7 19 11,3 27 16,1 30 17,9 44 26,2 
37,5 31 18,5 18 10,7 9 5,4 9 5,4 

31,5 13 7,7 2 1,2 2 1,2 4 2,4 

33,3 17 10,1 12 7,1 8 4,8 7 4,2 
28,6 11 6,5 0 0,0 0 0,0 4 2,4 

22,0 16 9,5 10 6,0 5 3,0 8 4,8 

1,8 0 0,0 1 0,6 3 1,8 18 10,7 
37,5 24 14,3 11 6,5 3 1,8 2 1,2 
41,1 21 12,5 22 13,1 5 3,0 1 0,6 

čiteljev, največji delež 

–35 ml/kg na dan, 

Hlastan Ribič, 2009). Graf 

popijejo anketiranci. Največji delež 

na dan. Najmanj (3,0 %) anketirancev 

jih popije do enega litra vode na dan, 12,5 % pa 

Trikrat na 
dan ali več 

Skupaj 

f f % f f % 
35 20,8 168 100,0 
22 13,1 168 100,0 
5 3,0 168 100,0 

0 0,0 168 100,0 

4 2,4 168 100,0 
1 0,6 168 100,0 

5 3,0 168 100,0 

141 83,9 168 100,0 
1 0,6 168 100,0 
0 0,0 168 100,0 
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Iz Preglednice 27 je razvidno, da se pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji 

razrednega pouka in drugimi učitelji v povprečni količini zaužite vode na dan (t = 2,708; df = 

166; P = 0,007). Manj vode v povprečju popijejo učitelji razrednega pouka (M = 1,59) kot pa 

drugi učitelji (M = 1,88). 

 

Preglednica 27: Povprečna dnevna količina zaužite navadne vode glede na smer izobrazbe 

anketirancev 

 
Smer izobrazbe N M* SD 

t-test 
t df P 

Količina vode 
drugi učitelji 96 1,88 0,695 

2,708 166 0,007 
učitelji razrednega pouka 72 1,59 0,691 

Legenda: * Povprečna vrednost je izračunana na osnovi dnevne količine zaužite navadne vode 

 

Tudi iz Preglednice 28 je razvidno, da se pojavljajo statistično pomembne razlike med tremi 

starostnimi skupinami učiteljev v povprečni količini zaužite vode na dan (F = 7,925; P = 

0,001). Največ vode zaužijejo učitelji do 34,99 leta (M = 2,06), najmanj pa učitelji v starosti 

50 ali več let (M = 1,47). Količina zaužite vode čez dan pada s starostjo anketirancev. 

 

Preglednica 28: Povprečna dnevna količina zaužite navadne vode glede na starost 

anketirancev 

 
Starost N M* SD 

ANOVA 
F P 

Količina vode 

do 34,99 leta 32 2,06 0,819 
7,925 

 
0,001 

 
od 35 let do 49,99 leta 85 1,81 0,686 

50 ali več let 51 1,47 0,560 
skupaj 168 1,75 0,706 

Legenda: * Povprečna vrednost je izračunana na osnovi dnevne količine zaužite navadne vode 

 

S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

učitelji razrednega pouka in drugimi učitelji v pogostosti uživanja pijač. Rezultati χ2- 

preizkusa v Preglednici 29 kažejo statistično pomembne razlike v pogostosti uživanja piva 

glede na smer izobrazbe (χ2 = 14,466; P = 0,025). V osnovni množici se med učitelji 

razrednega pouka in drugimi učitelji pojavljajo razlike v pogostosti uživanja piva. Največji 

delež (50,0 %) učiteljev razrednega pouka nikoli ne pije piva, medtem ko je manjši (29,2 %) 

delež drugih učiteljev, ki piva nikoli ne pijejo. 33,3 % učiteljev razrednega pouka pije pivo od 

enkrat do trikrat mesečno, medtem ko ga tako pogosto pije največ (40,6 %) drugih učiteljev. 

6,9 % učiteljev razrednega pouka pije pivo enkrat na teden, prav tako tudi 19,8 % drugih 

učiteljev. Večkrat na teden pije pivo 8,3 % učiteljev razrednega pouka in 8,4 % drugih 

učiteljev. Večkrat na dan pije pivo 1,4 % učiteljev razrednega pouka in 2,1 % drugih učiteljev. 
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Rezultati χ2-preizkusa v Preglednici 29 kažejo, da pri drugih živilih iz te skupine ni statistično 

pomembnih razlik v pogostosti uživanja teh izdelkov glede na smer izobrazbe, zato podatkov 

ni mogoče posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da navadno vodo, pravo 

kavo in čaj največji delež učiteljev pije večkrat dnevno. Največji delež učiteljev pije sadni sok 

in vino od enkrat do trikrat na mesec. Nikoli največji delež učiteljev ne pije brezalkoholnih 

gaziranih pijač, mineralne vode in sokov iz sadnega sirupa. 

 

Preglednica 29: Pogostost uživanja pijač glede na smer izobrazbe anketirancev 

Pijača 

P
ogostost 

uživanja* 

Smer izobrazbe    

drugi učitelji (%) učitelji razrednega pouka (%) χ2  P 

 

Prava kava 

1 25,0 11,1 

8,165 0,226 

2 2,1 5,6 
3 4,2 8,3 
4 3,1 1,4 
5 9,4 8,3 
6 36,5 43,1 
7 19,8 22,2 

Čaj 

1 2,1 1,4 

2,743 0,840 

2 13,5 13,9 
3 12,5 9,7 
4 17,7 13,9 
5 17,7 18,1 
6 21,9 31,9 
7 14,6 11,1 

Sadni sok 

1 20,8 18,1 

3,008 0,808 

2 37,5 37,5 
3 14,6 23,6 
4 12,5 8,3 
5 6,3 4,2 
6 5,2 5,6 
7 3,1 2,8 

Brezalkoholna gazirana 
pijača 

1 58,3 52,8 

6,866 0,231 

2 29,2 34,7 
3 7,3 8,3 
4 2,1 0,0 
5 2,1 0,0 
6 1,0 4,2 
7 0,0 0,0 

Mineralna voda 

1 37,5 38,9 

2,449 0,874 

2 35,4 30,6 
3 8,3 12,5 
4 6,3 8,3 
5 6,3 2,8 
6 4,2 4,2 
7 2,1 2,8 

Voda z okusom 

1 63,5 59,7 

3,245 0,518 

2 29,2 27,8 
3 4,2 9,7 
4 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 
6 2,1 2,8 
7 1,0 0,0 

Sok iz sadnega sirupa 

1 56,3 45,8 

6,299 0,391 

2 22,9 20,8 
3 7,3 12,5 
4 4,2 8,3 
5 4,2 1,4 
6 3,1 6,9 
7 2,1 4,2 

Preglednica se nadaljuje. 
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Pijača 

P
ogostost 

uživanja*
 

 

Smer izobrazbe 

 
χ2 

 
P drugi učitelji (%) učitelji razrednega pouka (%) 

 
 

Navadna voda 

1 0,0 2,8  
 
 

6,077 

 
 
 

0,299 

2 2,1 1,4 
3 0,0 0,0 
4 0,0 1,4 
5 1,0 2,8 
6 10,4 11,2 
7 86,5 80,6 

 
 

Pivo 

1 29,2 50,0  
 
 

14,466 

 
 
 

0,025 

2 40,6 33,3 
3 19,8 6,9 
4 6,3 6,9 
5 2,1 1,4 
6 2,1 0,0 
7 0,0 1,4 

 
 

Vino 

1 24,0 37,5  
 
 

7,946 

 
 
 

0,159 

2 41,7 40,3 
3 16,7 6,9 
4 14,6 11,1 
5 3,1 2,8 
6 0,0 1,4 
7 0,0 0,0 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – od enkrat do trikrat na mesec, 3 – enkrat na teden, 4 – od dvakrat do trikrat na teden, 5 – od štirikrat do šestkrat na 
teden, 6 – od enkrat do dvakrat na dan, 7 – trikrat na dan ali več 

 
S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

tremi starostnimi skupinami učiteljev v pogostosti uživanja pijač. Rezultati χ2-preizkusa v 

Preglednici 30 kažejo statistično pomembne razlike v pogostosti uživanja prave kave glede na 

starost (χ2 = 27,647; P = 0,006). V osnovni množici se med tremi starostnimi skupinami 

učiteljev pojavljajo razlike v pogostosti uživanja prave kave. Največ (37,5 %) učiteljev prve 

starostne skupine nikoli ne uživa prave kave, medtem ko največ (40,0 %)  učiteljev druge 

starostne skupine in največ (47,1 %) učiteljev tretje starostne skupine uživa kavo od enkrat do 

dvakrat na dan. Pogostost uživanja prave kave narašča s starostjo učiteljev. Od enkrat do 

dvakrat na dan uživa pravo kavo 25,0 % učiteljev prve starostne skupine. Nikoli pa prave 

kave ne uživa 18,8 % učiteljev druge starostne skupine in 7,8 % učiteljev tretje starostne 

skupine. Od enkrat do trikrat mesečno pravo kavo uživa 6,3 % učiteljev prve starostne 

skupine, 4,7 % učiteljev druge starostne skupine in 0,0 % učiteljev tretje starostne skupine. 

3,1 % učiteljev prve starostne skupine, 7,1 % učiteljev druge in 5,9 % učiteljev tretje starostne 

skupine uživa kavo enkrat na teden. Večkrat na teden uživa pravo kavo 18,8 % učiteljev prve, 

9,4 % učiteljev druge in 9,8 % učiteljev tretje starostne skupine. Trikrat na dan ali več uživa 

pravo kavo 9,4 % učiteljev prve, 20,0 % učiteljev druge in 29,4 % učiteljev tretje starostne 

skupine.  

Rezultati χ2-preizkusa kažejo tudi statistično pomembne razlike v pogostosti uživanja piva 

glede na starost (χ2 = 21,632; P = 0,042). V osnovni množici se med tremi starostnimi 

skupinami učiteljev pojavljajo razlike v pogostosti uživanja piva. Nikoli piva ne uživa 31,3 % 

Nadaljevanje Preglednice 29. 
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učiteljev prve starostne skupine, več (41,2 %) učiteljev druge in 37,3 % učiteljev tretje 

starostne skupine. Od enkrat do trikrat na mesec uživa pivo 31,3 % učiteljev prve, 40,0 % 

učiteljev druge in 37,3 % učiteljev tretje starostne skupine. Enkrat na teden popije pivo 31,3 

% učiteljev prve, 11,8 % učiteljev druge in 7,8 % učiteljev tretje starostne skupine. Večkrat na 

teden uživa pivo 6,3 % učiteljev prve, 5,9 % učiteljev druge in 2,0 % učiteljev tretje starostne 

skupine.  

Rezultati χ2-preizkusa v Preglednici 30 kažejo, da pri drugih živilih iz te skupine ni statistično 

pomembnih razlik v pogostosti uživanja teh izdelkov glede na smer izobrazbe, zato podatkov 

ni mogoče posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da pogostost uživanja 

čaja narašča s starostjo, uživanje mineralne vode pa s starostjo učiteljev pada. Sadni sok in 

vino največji delež učiteljev vseh starostnih skupin uživa redko (od enkrat do trikrat na 

mesec), medtem ko vodo uživa vsakodnevno. Gazirane brezalkoholne pijače, vode z okusom 

in sokov iz sadnega sirupa največji delež učiteljev ne uživa nikoli. 

 

Preglednica 30: Pogostost uživanja pijač glede na starost anketirancev 

Pijača 
P

ogostost 
uživanja* 

Starost    

do 34,99 leta (%) 
(1. skupina) 

od 35 let do 49,99 leta (%) 
(2. skupina) 

50 ali več let (%) 
(3. skupina) 

χ2  P 

 

 
 

Prava kava 

1 37,5 18,8 7,8  
 
 

27,647 

 
 
 

0,006 

2 6,3 4,7 0,0 
3 3,1 7,1 5,9 
4 9,4 1,2 0,0 
5 9,4 8,2 9,8 
6 25,0 40,0 47,1 
7 9,4 20,0 29,4 

 
 
Čaj 

1 3,1 1,2 2,0  
 
 

9,048 

 
 
 

0,699 

2 9,4 16,5 11,8 
3 15,6 9,4 11,8 
4 21,9 16,5 11,8 
5 21,9 20,0 11,8 
6 21,9 24,7 31,4 
7 6,3 11,8 19,6 

 
 

Sadni sok 

1 9,4 18,8 27,5  
 
 

13,975 

 
 
 

0,302 

2 56,3 32,9 33,3 
3 15,6 22,4 13,7 
4 9,4 10,6 11,8 
5 6,3 7,1 2,0 
6 3,1 5,9 5,9 
7 0,0 2,4 5,9 

 
Brezalkoholna 
gazirana pijača 

 
 

1 50,0 58,8 54,9  
 
 

6,480 

 
 
 

0,773 

2 34,4 30,6 31,4 
3 12,5 5,9 7,8 
4 0,0 1,2 2,0 
5 3,1 1,2 0,0 
6 0,0 2,4 3,9 
7 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 

Preglednica se nadaljuje. 
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Pijača 

 

P
ogostost 

uživanja*
 

Starost 

 
χ2 

 
P do 34,99 leta (%) 

(1. skupina) 
od 35 let do 49,99 leta (%) 

(2. skupina) 
50 ali več let (%) 

(3. skupina) 

 
 

Mineralna voda 

1 28,1 41,2 39,2  
 
 

11,494 

 
 
 

0,487 

2 40,6 36,5 23,5 
3 15,6 8,2 9,8 
4 6,3 7,1 7,8 
5 6,3 2,4 7,8 
6 3,1 3,5 5,9 
7 0,0 1,2 5,9 

 
 

Voda z okusom 

1 50,0 62,4 68,6  
 
 

12,073 

 
 
 

0,148 

2 46,9 25,9 21,6 
3 3,1 9,4 3,9 
4 0,0 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 0,0 
6 0,0 2,4 3,9 
7 0,0 0,0 2,0 

 
 

Sok iz sadnega 
sirupa 

1 46,9 49,4 58,8  
 
 

6,394 

 
 
 

0,895 

2 28,1 18,8 23,5 
3 6,3 12,9 5,9 
4 6,3 7,1 3,9 
5 6,3 2,4 2,0 
6 3,1 5,9 3,9 
7 3,1 3,5 2,0 

 
 

Navadna voda 

1 0,0 1,2 2,0  
 
 

7,388 

 
 
 

0,688 

2 0,0 1,2 3,9 
3 0,0 0,0 0,0 
4 0,0 0,0 2,0 
5 0,0 2,4 2,0 
6 9,4 11,8 9,8 
7 90,6 83,5 80,4 

 
 

Pivo 

1 31,3 41,2 37,3  
 
 

21,632 

 
 
 

0,042 

2 31,3 40,0 37,3 
3 31,3 11,8 7,8 
4 6,3 2,4 13,7 
5 0,0 3,5 0,0 
6 0,0 1,2 2,0 
7 0,0 0,0 2,0 

 
 

Vino 

1 18,8 35,3 27,5  
 
 

10,999 

 
 
 

0,358 

2 46,9 40,0 39,2 
3 15,6 12,9 9,8 
4 18,8 8,2 17,6 
5 0,0 3,5 3,9 
6 0,0 0,0 2,0 
7 0,0 0,0 0,0 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – od enkrat do trikrat na mesec, 3 – enkrat na teden, 4 – od dvakrat do trikrat na teden, 5 – od štirikrat do šestkrat na 
teden, 6 – od enkrat do dvakrat na dan, 7 – trikrat na dan ali več 

 
3.6.1.9 Uživanje pripravljenih in polpripravljenih jedi 

Z vidika varovanja zdravja sta pomembni priprava in termična obdelava živil (Hlastan Ribič, 

2009). Kupljene pripravljene jedi lahko vsebujejo večji delež maščob, soli, sladkorjev in 

aditivov (Insel, Turner in Ross, 2004). Hitra prehrana je energijsko gosta in hranilno revna, 

lahko vsebuje veliko maščob, soli in sladkorjev. Ocvrte jedi vsebujejo velik delež maščob 

(Branca, Nikogosian in Lobstein, 2007). Take jedi je priporočljivo redko uživati. Preglednica 

31 prikazuje, da največji (75,6 %) delež anketirancev upošteva priporočila, saj uživa ocvrte 

jedi redko, od enkrat do trikrat na mesec ali manj, nikoli pa teh jedi ne uživa 20 (11,9 %) 

anketirancev. Hitro hrano si največji delež (58,3 %) anketirancev privošči od enkrat do trikrat 

na mesec ali manj, nikoli pa take hrane ne uživa 68 (40,5 %) anketirancev. Največji delež 

Nadaljevanje Preglednice 30. 
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(52,4 %) anketirancev nikoli ne uživa gotovih in polgotovih jedi (hrane iz pločevink, juhe iz 

vrečke, omak za testenine idr.). Kljub temu 69 (41,1 %) anketirancev take jedi uživa od enkrat 

do trikrat na mesec ali manj. Kupljenih pripravljenih glavnih jedi (Mizica, pogrni se, Pogrej in 

pojej itd.) nikoli ne uživa 138 (82,1 %) anketirancev, preostali to uživajo od enkrat do trikrat 

na mesec.  

Primerjava rezultatov z raziskavo Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z 

vidika varovanja zdravja je pokazala, da največji delež drugih odraslih prebivalcev Slovenije 

uživa ocvrte jedi od enkrat do trikrat na teden (45,3 %) oz. od enkrat do trikrat na mesec ali 

manj (45,1 %), največji delež (75,6 %) učiteljev pa uživa ocvrte jedi od enkrat do trikrat na 

mesec ali manj, od enkrat do trikrat na teden uživa ocvrte jedi 12,5 % učiteljev. 53,5 % drugih 

odraslih prebivalcev Slovenije nikoli ne uživa hitre hrane, 33,9 % pa od enkrat do trikrat na 

mesec ali manj. Medtem ko največji delež (58,3 %) učiteljev uživa hitro hrano od enkrat do 

trikrat na mesec ali manj, nikoli take hrane ne je 40,5 % učiteljev. Gotove in polgotove jedi 

(hrano iz pločevink, juho iz vrečke, omake za testenine itd.) 58,2 % drugih odraslih 

prebivalcev Slovenije ne uživa nikoli, 26,9 % pa od enkrat do trikrat na mesec ali manj. 

Največji delež (52,4 %) učiteljev gotovih in polgotovih jedi ne uživa nikoli, 41,1 % pa od 

enkrat do trikrat na mesec ali manj. Največji delež (81,4 %) drugih odraslih prebivalcev 

Slovenije nikoli ne uživa kupljenih pripravljenih glavnih jedi, 13,9 % take izdelke uživa od 

enkrat do trikrat na mesec ali manj. 82,1 % učiteljev nikoli ne uživa kupljenih pripravljenih 

glavnih jedi, 17,9 % pa to uživa od enkrat do trikrat na mesec ali manj. 

 
Preglednica 31: Pogostost uživanja pripravljenih in polpripravljenih jedi 

 
S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

učitelji razrednega pouka in drugimi učitelji v pogostosti uživanja pripravljenih in 

polpripravljenih jedi. Rezultati χ2-preizkusa v Preglednici 32 kažejo, da ni statistično 

pomembnih razlik v pogostosti uživanja pripravljenih in polpripravljenih jedi glede na smer 

izobrazbe. Podatkov ni mogoče posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da 

 
Pogostost uživanja 

 
Nikoli 

Od enkrat do 
trikrat na mesec 

ali manj 

Od enkrat do 
trikrat na 

teden 

Od štirikrat 
do šestkrat na 

teden 

Vsak dan ali 
večkrat na 

dan 
Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Ocvrte jedi 20 11,9 127 75,6 21 12,5 0 0,0 0 0,0 168 100,0 
Hitra hrana 68 40,5 98 58,3 2 1,2 0 0,0 0 0,0 168 100,0 

Gotove in polgotove jedi 
(hrana iz pločevink, juha iz 
vrečke, omake za testenine 

itd.) 

88 52,4 69 41,1 11 6,5 0 0,0 0 0,0 168 100,0 

Kupljene pripravljene glavne 
jedi (Mizica, pogrni se, Pogrej 

in pojej itd.) 
138 82,1 30 17,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 168 100,0 
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največji delež vseh učiteljev redko (nikoli ali od enkrat do trikrat na mesec) uživa ocvrte jedi 

in hitro hrano. Gotovih in polgotovih jedi ter kupljenih pripravljenih glavnih jedi nikoli ne 

uživa največji delež vseh učiteljev. 

 

Preglednica 32: Pogostost uživanja različnih jedi glede na smer izobrazbe anketirancev 

 P
ogostost 

uživanja* 

Smer izobrazbe    

drugi učitelji (%) učitelji razrednega pouka (%) χ2  P  

Ocvrte jedi 

1 13,5 9,7 

1,720 
 

0,423 
2 71,9 80,6 
3 14,6 9,7 
4 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 

Hitra hrana 

1 35,4 47,2 

4,313 0,116 
2 62,5 52,8 
3 2,1 0,0 
4 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 

Gotove in polgotove jedi 

1 53,1 51,4 

2,109 0,348 
2 42,7 38,9 
3 4,2 9,7 
4 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 

Kupljene pripravljene 
glavne jedi 

1 86,5 76,4 

2,844 0,092 
2 13,5 23,6 
3 0,0 0,0 
4 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – od enkrat do trikrat na mesec ali manj, 3 – od enkrat do trikrat na teden, 4 – od štirikrat do šestkrat na teden,  
5 – vsak dan ali večkrat na dan 

 
S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

tremi starostnimi skupinami učiteljev v pogostosti uživanja pripravljenih in polpripravljenih 

jedi. Rezultati χ2-preizkusa v Preglednici 33 kažejo statistično pomembne razlike v pogostosti 

uživanja hitre hrane glede na starost (χ2 = 23,955; P = 0,000). V osnovni množici se med tremi 

starostnimi skupinami učiteljev pojavljajo razlike v pogostosti uživanja hitre hrane. Take 

hrane nikoli ne uživa 18,8 % učiteljev prve, 34,1 % učiteljev druge in največ (64,7 %) 

učiteljev tretje starostne skupine. Od enkrat do trikrat na mesec uživa hitro hrano največ 

učiteljev prve (78,1 %), največ učiteljev druge (65,9 %) in 33,3 % učiteljev tretje starostne 

skupine. Enkrat na teden uživa hitro hrano 3,1 % učiteljev prve, nihče od učiteljev druge in 

2,0 % učiteljev tretje starostne skupine. Večkrat na teden in večkrat na dan nihče od učiteljev 

v vseh starostnih skupinah ne uživa hitre hrane.  

Rezultati χ2-preizkusa v Preglednici 33 kažejo, da ni statistično pomembnih razlik v 

pogostosti uživanja tudi pri drugih jedeh glede na smer izobrazbe, zato podatkov ni mogoče 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da ocvrte jedi redko uživa največji 

delež učiteljev vseh starostnih skupin. Pogostost uživanja gotovih in polgotovih jedi pada s 
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starostjo učiteljev. Največji delež učiteljev vseh starostnih skupin nikoli ne uživa kupljenih 

pripravljenih glavnih jedi. 

 
Preglednica 33: Pogostost uživanja različnih jedi glede na starost anketirancev 

 
 

 

P
ogostost 

uživanja* 

Starost    

do 34,99 leta (%) 
(1. skupina) 

od 35 let do 49,99 leta (%) 
(2. skupina) 

50 ali več let (%) 
(3. skupina) 

χ2  P  

Ocvrte jedi 

1 12,5 14,1 7,8 

1,413 0,842 
2 75,0 72,9 80,4 
3 12,5 12,9 11,8 
4 0,0 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 0,0 

Hitra hrana 

1 18,8 34,1 64,7 

23,955 0,000 
2 78,1 65,9 33,3 
3 3,1 0,0 2,0 
4 0,0 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 0,0 

Gotove in 
polgotove jedi 

1 34,4 56,5 56,9 

5,824 0,213 
2 56,3 36,5 39,2 
3 9,4 7,1 3,9 
4 0,0 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 0,0 

Kupljene 
pripravljene glavne 

jedi 

1 81,3 78,8 88,2 

1,946 0,378 
2 18,8 21,2 11,8 
3 0,0 0,0 0,0 
4 0,0 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 0,0 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – od enkrat do trikrat na mesec ali manj, 3 – od enkrat do trikrat na teden, 4 – od štirikrat do šestkrat na teden,  
5 – vsak dan ali večkrat na dan 
 

 

3.6.1.10 Prehranjevalno vedenje 

Povišan krvni tlak lahko vodi do razvoja srčno-žilnih bolezni. S čezmerno uporabo kuhinjske 

soli tvegamo nastanek teh bolezni, saj ta zvišuje krvni tlak (He in MacGregor, 2007). 15 % 

dnevne količine soli človek vnese v telo z dosoljevanjem jedi med pripravo in kuhanjem ter z 

dosoljevanjem hrane pri mizi. Priporočena vrednost za uživanje natrija (v obliki soli) na dan 

je manj kot 550 miligramov (Hlastan Ribič idr., 2010). Hlastan Ribičeva (2009) izpostavlja 

raziskave, ki navajajo, da je previsok vnos soli povezan tudi z želodčnim rakom, osteoporozo, 

astmo, ledvičnimi kamni in s sladkorno boleznijo. Pomemben vir soli so kruh in krušni 

izdelki, mesni izdelki ter siri. Preglednica 34 kaže, da je največji delež (58,3 %) anketirancev, 

ki hrane nikoli ne dosoli med uživanjem pri mizi. 53 (31,5 %) anketirancev pa hrano dosoli 

redko. Poleg soli lahko hrano in pijače (kavo, čaj, kakav) tudi dodatno sladkamo. Največji 

delež (59,5 %) anketirancev nikoli dodatno ne sladka kave, čaja ali kakava. Sledi 34 (20,2 %) 

anketirancev, ki navedene napitke redko sladkajo. Ena izmed navad, ki se lahko oblikuje, je 

tudi odstranjevanje vidnih maščob pri mesu. Največji delež (40,5 %) anketirancev vedno 

odstrani vidno maščobo, sledi 52 (31,0 %) anketirancev, ki vidno maščobo pogosto 

odstranijo. Ljudje po navadi pojedo vso hrano na krožniku zaradi spoštljivega odnosa do 
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hrane oz. spoštljivega odnosa do tistega, ki jo je pripravil (Pokorn, 2001). Največji delež (51,8 

%) anketirancev pogosto zaužije celoten postreženi obrok. Vedno tako ravna 36 (21,4 %) 

anketirancev, le pet (3,0 %) anketirancev pa nikoli. Kadar zaužijemo količinsko večji, bolj 

kaloričen obrok hrane, postanemo bolj utrujeni, zmanjšajo pa se tudi kognitivne sposobnosti 

(Koch in Kostanjevec, 2009). Kadar želimo pripraviti bolj zdravo jed po določenem receptu, 

lahko zmanjšamo ali zamenjamo maščobo, sladkor, sol in jajca v jedi. Za zamenjavo ali 

nadomestek masti, slanine, masla in smetane lahko uporabimo oljčno olje. Jajčni rumenjak 

lahko zamenjamo z beljakom, za obogatitev okusa na zdrav način pa lahko različnim jedem 

dodamo sadje, zelenjavo ali različne začimbe (Koch, 1997; Pokorn, 2001). Največji delež 

(35,7 %) anketirancev pogosto spreminja recepte, tako da doda manj jajc, maščob, sladkorja 

ali soli. 55 (32,7 %) anketirancev pa občasno spreminja recepte zaradi bolj zdravega načina 

priprave. Šest (3,6 %) anketirancev dosledno upošteva izvirne recepte in jih ne spreminja. 

Osebam, ki uživajo dovolj sadja in zelenjave ter so zdravi in normalno prehranjeni, ni treba 

uživati prehranskih dopolnil v obliki tablet ali praškov (Liu idr., 2000). Največji delež (39,9 

%) anketirancev nikoli ne uživa prehranskih dopolnil, 43 (25,6 %) anketirancev pa prehransko 

dopolnilo izbere redko in le 11 (6,5 %) je takih, ki prehranska dopolnila uživajo vedno. 

Zanimalo me je tudi, kako pomembna je za anketirance ekološko pridelana hrana. 20 (11,9 %) 

anketirancev uživa tako hrano vedno. Največji delež (53,6 %) uživa ekološko pridelano hrano 

pogosto. Le dva (1,2 %) anketiranca take hrane ne uživata nikoli. Če želimo vedeti, kakšno 

hrano uživamo, moramo redno spremljati deklaracijo na živilskih izdelkih. Največji delež 

(45,8 %) anketirancev v trgovini pred nakupom pogosto preveri sestavine živil, vedno to 

počne 38 (22,6 %) anketirancev, nikoli pa tako ne ravnajo trije (1,8 %). Zanimalo me je tudi, 

katere so nezdrave navade anketirancev. Največji delež (81,5 %) anketirancev nikoli ne kadi, 

vedno pa kadi 12 (7,1 %) anketirancev. 

Primerjava rezultatov z raziskavo Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z 

vidika varovanja zdravja je pokazala, da pripravljene hrane pri mizi nikoli dodatno ne dosoli 

56,1 % drugih odraslih prebivalcev Slovenije, podoben je tudi delež (58,3 %) učiteljev, ki 

nikoli dodatno ne dosoli pripravljene hrane pri mizi. Vedno dosoljuje pripravljeno hrano pri 

mizi 3,0 % drugih odraslih prebivalcev Slovenije in 0,6 % učiteljev. 46,3 % drugih odraslih 

prebivalcev Slovenije vedno odstrani vidno maščobo pri mesu, prav tako tudi 40,5 % 

učiteljev. Nikoli ne odstrani vidne maščobe pri mesu 10,1 % drugih odraslih prebivalcev 

Slovenije in 7,1 % učiteljev. 37,5 % drugih odraslih prebivalcev Slovenije vedno pojedo vse, 

kar je na krožniku, pogosto pa je taka navada tudi pri 36,1 % drugih odraslih prebivalcev 

Slovenije. 51,8 % učiteljev pogosto zaužije celoten postreženi obrok, vedno pa to počne 21,4 
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% učiteljev. 3,0 % drugih odraslih prebivalcev Slovenije in učiteljev nikoli ne zaužijejo 

celotnega postreženega obroka. Slaba polovica (48,5 %) drugih odraslih prebivalcev Slovenije 

v receptih nikoli ne zmanjša navedene količine jajc, dve petini (38,7 %) nikoli ne zmanjšata 

količine soli, tretjina (34,6 %) količine sladkorja in tretjina (32,7 %) maščobe. 3,6 % učiteljev 

nikoli ne spreminja receptov za pripravo jedi. Največji delež (35,7 %) učiteljev pa pogosto 

spreminja recepte za pripravo jedi tako, da doda manj jajc, maščob, sladkorja ali soli. Večina 

(58,3 %) drugih odraslih prebivalcev Slovenije vitaminov in elementov nikoli ne uživa v 

obliki prehranskih dopolnil. Tudi med učitelji je največ takih, ki nikoli ne uživajo prehranskih 

dopolnil, vendar je njihov delež manjši (39,9 %). 58,0 % drugih odraslih prebivalcev 

Slovenije je na vprašanje, kako pogosto pred nakupom preverijo sestavine živil, odgovorilo z 

redko, občasno, s pogosto ali z vedno. 98,1 % učiteljev je na isto vprašanje odgovorilo z 

redko, občasno, s pogosto ali z vedno. Dobra polovica drugih odraslih prebivalcev Slovenije 

nikoli ni kadila, nekaj manj kot petina drugih odraslih prebivalcev Slovenije je včasih kadila, 

dobra četrtina pa je kadilcev, 3,0 % oseb pa kadijo občasno. 81,5 % učiteljev ne kadi, 7,1 % 

učiteljev pa je rednih kadilcev. Raziskava je pokazala, da večina učiteljev ni razvila nezdravih 

navad. 

 

Preglednica 34: Prehranjevalno vedenje anketirancev 

 
 

Iz Preglednice 35 je razvidno, da v prehranjevalnemu vedenju ni statistično pomembnih razlik 

med učitelji razrednega pouka in drugimi učitelji. Drugi učitelji nikoli oz. redko (M = 1,51) 

dodatno solijo hrano. Drugi učitelji občasno oz. pogosto (M = 3,88) odstranijo vidno 

maščobo.  

 

 

 

Pogostost vedenja Nikoli Redko Občasno Pogosto Vedno Skupaj 
 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Dodatno solite že pripravljeno hrano. 98 58,3 53 31,5 13 7,7 3 1,8 1 0,6 168 100,0 
Odstranite vidno maščobo pri mesu. 12 7,1 16 9,5 20 11,9 52 31,0 68 40,5 168 100,0 

Dodatno sladkate pijačo (kavo, čaj, kakav). 100 59,5 34 20,2 18 10,7 5 3,0 11 6,5 168 100,0 
Zaužijete celoten postreženi obrok. 5 3,0 14 8,3 26 15,5 87 51,8 36 21,4 168 100,0 

Spreminjate recepte za pripravo jedi tako, da 
dodate manj jajc, maščob, sladkorja ali soli. 

6 3,6 21 12,5 55 32,7 60 35,7 26 15,5 168 100,0 

Uživate vitamine in elemente v obliki prehranskih 
dopolnil. 

67 39,9 43 25,6 34 20,2 13 7,7 11 6,5 168 100,0 

Uživate ekološko pridelano hrano. 2 1,2 12 7,1 44 26,2 90 53,6 20 11,9 168 100,0 
Pred nakupom preverite sestavine živil. 3 1,8 17 10,1 33 19,6 77 45,8 38 22,6 168 100,0 

Pijete alkoholne pijače. 34 20,2 81 48,2 46 27,4 4 2,4 3 1,8 168 100,0 
Kadite. 137 81,5 8 4,8 5 3,0 6 3,6 12 7,1 168 100,0 
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Preglednica 35: Prehranjevalno vedenje glede na smer izobrazbe anketirancev 

 
 

Smer izobrazbe N M* SD 
t-test 

t df P 

Dodatno solite že pripravljeno hrano. 
drugi učitelji 96 1,51 0,768 

–0,727 166 0,468 
učitelji razrednega pouka 72 1,59 0,763 

Odstranite vidno maščobo pri mesu. 
drugi učitelji 96 3,88 1,321 

0,054 166 0,957 
učitelji razrednega pouka 72 3,87 1,137 

Dodatno sladkate pijačo. 
drugi učitelji 96 1,71 1,213 

–0,762 166 0,447 
učitelji razrednega pouka 72 1,85 1,109 

Zaužijete celoten postreženi obrok. 
drugi učitelji 96 3,77 1,010 

–0,505 166 0,614 učitelji razrednega pouka 72 3,85 0,914 

Spreminjate recepte za pripravo jedi tako, da 
dodate manj jajc, maščob, sladkorja ali soli. 

drugi učitelji 96 3,52 1,046 
0,745 166 0,457 

učitelji razrednega pouka 72 3,40 0,974 
Uživate vitamine in elemente v obliki 

prehranskih dopolnil. 
drugi učitelji 96 2,09 1,161 

–0,748 166 0,455 
učitelji razrednega pouka 72 2,24 1,295 

Uživate ekološko pridelano hrano. 
drugi učitelji 96 3,58 0,879 

–1,795 164 0,075 
učitelji razrednega pouka 72 3,81 0,725 

Pred nakupom preverite sestavine živil. 
drugi učitelji 96 3,74 1,039 

–0,526 166 0,599 
učitelji razrednega pouka 72 3,82 0,877 

Pijete alkoholne pijače. 
drugi učitelji 96 2,23 0,801 

1,007 166 0,315 
učitelji razrednega pouka 72 2,01 0,891 

Kadite. 
drugi učitelji 96 1,53 1,231 

0,396 166 0,693 
učitelji razrednega pouka 72 1,46 1,112 

Legenda: * Povprečna vrednost je izračunana na osnovi pogostosti vedenja (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno) 

 

Iz Preglednice 36 je razvidno, da v prehranjevalnemu vedenju ni statistično pomembnih razlik 

med tremi starostnimi skupinami. Učitelji do 34,99 leta nikoli oz. redko (M = 1,22) kadijo. 

Učitelji do 34,99 leta občasno oz. pogosto (M = 3,94) mesu odstranijo vidno maščobo. 

 

Preglednica 36: Prehranjevalno vedenje glede na starost anketirancev 

 Starost N M* SD 
ANOVA 

F P 

 
Dodatno solite že pripravljeno hrano. 

do 34,99 leta 32 1,59 0,837 

0,082 0,922 
od 35 let do 49,99 leta 85 1,53 0,717 

50 ali več let 51 1,55 0,808 
skupaj 168 1,55 0,765 

 
Odstranite vidno maščobo pri mesu. 

do 34,99 leta 32 3,94 1,216 

0,147 0,864 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,91 1,191 

50 ali več let 51 3,80 1,357 
skupaj 168 3,88 1,242 

 
Dodatno sladkate pijačo. 

do 34,99 leta 32 1,47 0,803 

1,424 0,244 
od 35 let do 49,99 leta 85 1,80 1,161 

50 ali več let 51 1,90 1,345 
skupaj 168 1,77 1,168 

 
Zaužijete celoten postreženi obrok. 

do 34,99 leta 32 3,59 1,160 

1,033 0,358 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,88 0,892 

50 ali več let 51 3,80 0,960 
skupaj 168 3,80 0,968 

Spreminjate recepte za pripravo jedi tako, 
da dodate manj jajc, maščob, sladkorja ali 

soli. 

do 34,99 leta 32 3,59 1,043 

0,385 0,681 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,47 0,959 

50 ali več let 51 3,39 1,097 
skupaj 168 3,47 1,014 

Uživate vitamine in elemente v obliki 
prehranskih dopolnil. 

do 34,99 leta 32 2,19 0,896 

134,048 0,276 
od 35 let do 49,99 leta 85 2,02 1,225 

50 ali več let 51 2,35 1,369 
skupaj 168 2,15 1,219 

 
Uživate ekološko pridelano hrano. 

 

do 34,99 leta 32 3,69 0,693 

0,146 0,864 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,65 0,827 

50 ali več let 51 3,73 0,896 
skupaj 168 3,68 0,821 

 

Preglednica se nadaljuje. 
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 Starost N M* SD 
ANOVA 

F P 

 
Pred nakupom preverite sestavine živil. 

do 34,99 leta 32 3,69 0,821 

0,490 0,613 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,85 0,932 

50 ali več let 51 3,71 1,119 
skupaj 168 3,77 0,971 

 
Pijete alkoholne pijače. 

do 34,99 leta 32 2,28 0,813 

1,272 0,283 
od 35 let do 49,99 leta 85 2,07 0,842 

50 ali več let 51 2,27 0,850 
skupaj 168 2,17 0,841 

 
Kadite. 

do 34,99 leta 32 1,22 0,608 

129,247 0,229 
od 35 let do 49,99 leta 85 1,53 1,230 

50 ali več let 51 1,63 1,341 
skupaj 168 1,50 1,179 

Legenda: * Povprečna vrednost je izračunana na osnovi pogostosti vedenja (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno) 

 

3.6.1.11 Prehranjevanje doma, na delovnem mestu in v restavracijah 

Zanimalo me je, kako pogosto anketiranci skuhajo kosilo in večerjo ter se prehranjujejo v 

restavracijah. Preglednica 37 prikazuje, da polovica (50,6 %) anketirancev vsak dan skuha 

kosilo, medtem ko je manjši (23,2 %) delež tistih, ki vsak dan skuhajo večerjo. Največji delež 

(30,4 %) anketirancev večerjo skuha od enkrat do trikrat na teden, nikoli pa ne skuha večerje 

18 (10,7 %) anketirancev. Anketiranci večkrat skuhajo kosilo kot pa večerjo. V restavraciji se 

večina (73,8 %) redko (nikoli ali od enkrat do trikrat na mesec) prehranjuje, nekateri (23,2 %) 

pa nikoli.  

 
Preglednica 37: Pogostost prehranjevanja anketirancev doma in v restavracijah  

 
Zanimalo me je tudi, kako anketiranci skrbijo za prehrano na delovnem mestu. Graf 10 

prikazuje, da si 70 (41,7 %) anketirancev obrok, ki ga zaužijejo na delovnem mestu, pripravi 

doma. 65 (38,7 %) anketirancev uživa malico oz. kosilo, pripravljeno v šolski kuhinji. 22 

(13,1 %) anketirancev si včasih hrano prinese od doma ali pa uživa hrano, pripravljeno v 

šolski kuhinji. 11 (6,5 %) anketirancev se na delovnem mestu ne prehranjuje.  

 

 

 

 

 

 

 

Pogostost uživanja 
Nikoli 

Od enkrat do trikrat 
na mesec ali manj 

Od enkrat do 
trikrat na teden 

Od štirikrat do 
šestkrat na teden 

Vsak dan ali 
večkrat na dan Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Skuhate kosilo. 2 1,2 4 2,4 35 20,8 42 25,0 85 50,6 168 100,0 

Skuhate večerjo. 18 10,7 24 14,3 51 30,4 36 21,4 39 23,2 168 100,0 
Prehranjujete se v 

restavracijah. 
39 23,2 124 73,8 5 3,0 0 0,0 0,0 0,0 168 100,0 

Nadaljevanje Preglednice 36. 



 

Graf 10: Delež anketirancev glede na uživanje 

 

S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statisti

učitelji razrednega pouka in 

restavracijah. Rezultati χ2-preizkusa v 

pogostosti prehranjevanja v restavracijah glede na smer izobrazbe

0,012). V osnovni množici se 

razlike v pogostosti prehranjevanja v restavracijah. 

razrednega pouka  se v restavracijah prehranjuje 

največ (77,1 %) drugih učiteljev

razrednega pouka in 17,1 %

učiteljev ne prehranjuje v restavracijah.

Rezultati χ2-preizkusa v Preglednici 38 kažejo statisti

pripravljanja kosila in večerje glede na smer izobrazbe, zato podatkov 

osnovno množico, za vzorec pa lahko 

kot pa večerjo.  
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Delež anketirancev glede na uživanje obrokov na delovnem mestu

preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

itelji razrednega pouka in drugimi učitelji v pogostosti prehranjevanja doma in v 

preizkusa v Preglednici 38 kažejo statistično pomembne razlik

pogostosti prehranjevanja v restavracijah glede na smer izobrazbe učitelja

se med učitelji razrednega pouka in drugimi u

razlike v pogostosti prehranjevanja v restavracijah. Največji delež (69,4 %)

se v restavracijah prehranjuje od enkrat do trikrat na mesec, prav tako 

čiteljev. V restavracijah se nikoli ne prehranjuje 30

% drugih učiteljev. Večkrat tedensko in vsak dan se nih

iteljev ne prehranjuje v restavracijah.  

reglednici 38 kažejo statistično pomembne razlike v pogostosti 

erje glede na smer izobrazbe, zato podatkov ni mogo

osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da učitelji pogosteje vsakodnevno 

41,7 %

6,5 %

13,1 %

Hrana od doma Ne zaužijem 
ničesar

Šolska kuhinja ali 
hrana od doma

Obrok na delovnem mestu

obrokov na delovnem mestu 

 

no pomembnost razlik med 

itelji v pogostosti prehranjevanja doma in v 

no pomembne razlike v 

čitelja (χ2 = 8,809; P = 

imi učitelji pojavljajo 

(69,4 %) učiteljev 

enkrat do trikrat na mesec, prav tako tudi 

V restavracijah se nikoli ne prehranjuje 30,6 % učiteljev 

at tedensko in vsak dan se nihče od 

no pomembne razlike v pogostosti 

ni mogoče posplošiti na 

vsakodnevno kuhajo kosilo 
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Preglednica 38: Pogostost prehranjevanja doma in v restavracijah glede na smer izobrazbe 

anketirancev 

 P
ogostost 

uživanja* 

Smer izobrazbe    

drugi učitelji (%) učitelji razrednega pouka (%) χ2  P  

Skuhate kosilo. 

1 2,1 0,0 

3,225 0,521 
2 3,1 1,4 
3 21,9 19,4 
4 25,0 25,0 
5 47,9 54,2 

Skuhate večerjo. 

1 14,6 5,6 

4,272 0,370 
2 12,5 16,7 
3 31,3 29,2 
4 20,8 22,2 
5 20,8 26,4 

Prehranjujete se v 
restavracijah. 

1 17,1 30,6 

8,809 0,012 
2 77,1 69,4 
3 5,2 0,0 
4 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno 

 
S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

tremi starostnimi skupinami učiteljev v pogostosti prehranjevanja doma in v restavracijah. 

Rezultati χ2-preizkusa v Preglednici 39 kažejo, da ni statistično pomembnih razlik v 

pogostosti prehranjevanja učiteljev doma in v restavracijah glede na starost. Podatkov ni 

mogoče posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da pogostost kuhanja kosila 

narašča s starostjo učiteljev. 

 

Preglednica 39: Pogostost prehranjevanja doma in v restavracijah glede na starost 

anketirancev 

 P
ogostost 

uživanja* 

Starost    

do 34,99 leta (%) 
(1. skupina) 

od 35 let do 49,99 leta (%) 
(2. skupina) 

50 ali več let (%) 
(3. skupina) 

χ2  P  

Skuhate kosilo. 

1 0,0 1,2 2,0 

14,675 0,066 
2 3,1 1,2 3,9 
3 21,9 28,2 7,8 
4 37,5 18,8 27,5 
5 37,5 50,6 58,8 

Skuhate večerjo. 

1 9,4 8,2 15,7 

8,003 0,433 
2 15,6 10,6 19,6 
3 37,5 29,4 27,5 
4 25,0 23,5 15,7 
5 12,5 28,2 21,6 

Prehranjujete se v 
restavracijah. 

1 12,5 23,5 29,4 

7,174 0,127 
2 78,1 75,3 68,6 
3 9,4 1,2 2,0 
4 0,0 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 0,0 

Legenda: * 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno 
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3.6.1.12 Dejavniki odločanja pri izbiri živil 

Steptoe idr. (1995) so izdelali kriterije za odločanje o vsakdanji prehrani, na podlagi teh pa so 

bili prirejeni za Slovenijo. V magistrskem delu sem uporabila naslednje kriterije: zdravje, 

razpoloženje, praktičnost, senzorične lastnosti živil, ekološka pridelava, cena, nadzorovanje 

telesne mase, poznavanje oz. navajenost (Tivadar, 2009). Rezultati raziskave kažejo 

(Preglednica 40), da je za 103 (61, 3%) anketirance najpomembnejši kriterij za izbiro živil v 

vsakdanji prehrani ugoden vpliv živila na zdravje. Sledi kriterij, da je živilo dobrega okusa, ki 

ga je kot zelo pomembnega ocenilo 85 (50,6 %) anketirancev. 61 (36,3 %) anketirancev je kot 

zelo pomembnega ocenilo kriterij, da živilo ugodno vpliva na razpoloženje. Za anketirance je 

pomembno, da je živilo biološko pridelano, saj ga kot zelo pomemben kriterij ocenjuje 46 

(27,4 %) anketirancev. 43 (25,6 %) vprašanih ocenjuje kot zelo pomemben kriterij, da so 

živila navajeni oz. ga poznajo. Kriterij, da je na živilskem izdelku uradni znak ekološke 

pridelave, kot zelo pomembnega ocenjuje 27 (16,1 %) anketirancev. Za 24 (14,3 %) 

anketirancev je zelo pomemben kriterij za izbiro živil dostopna cena. Nekaj manj, 23 (13,7 

%), anketirancev kot zelo pomemben kriterij za izbiro živil ocenjuje preprostost priprave 

živila. Za najmanj (10,7 %) anketirancev je zelo pomemben kriterij za izbiro živil dejstvo, da 

živilo redi. Le malo vprašanih bi katerikoli kriterij za izbiro živil ocenilo kot povsem 

nepomembnega. Največji delež (4,2 %) anketirancev meni, da uradni znak ekološke pridelave 

sploh ni pomemben kriterij za izbiro živil, za malo manj (3,6 %) anketirancev pa kriterij, da 

živilo ne redi, sploh ni pomemben. Kriterije, kot so razpoloženje, praktičnost, ekološka 

pridelava, cena, poznavanje oz. navajenost, je največji delež anketirancev ocenil kot 

pomembne. Zelo pomembna kriterija sta za največji delež anketirancev zdravje in senzorične 

lastnosti živil. Največji delež anketirancev ocenjuje kriterij nadzorovanja telesne mase kot niti 

pomembnega niti nepomembnega. Anketiranci na prvo mesto postavljajo svoje zdravje. 

Primerjava rezultatov z raziskavo Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z 

vidika varovanja zdravja je pokazala, da je za druge odrasle prebivalce Slovenije 

najpomembnejši kriterij okus, ki mu sledi vpliv na zdravje, najmanj pomembni pa sta etičnost 

in način pridelave živil. Za učitelje je najpomembnejši kriterij vpliv na zdravje, sledi mu okus, 

najmanj pomembna pa sta kriterija način pridelave (uradni znak ekološke pridelave) in 

nadzorovanje telesne mase. 
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Preglednica 40: Kriteriji za izbiro živil v vsakdanji prehrani anketirancev 

 

 
Iz Preglednice 41 je razvidno, da ni statistično pomembnih razlik med učitelji razrednega 

pouka in drugimi učitelji glede kriterijev za izbiro živil v vsakdanji prehrani. Za učitelje je 

najmanj pomemben kriterij, da živilo ne redi (M = 3,43), najpomembnejši pa kriterij, da živilo 

ugodno vpliva na njihovo zdravje (M = 4,63). 

 
Preglednica 41: Kriteriji za izbiro živil v vsakdanji prehrani glede na smer izobrazbe 

anketirancev 

Trditev Smer izobrazbe N M* SD 
t–test 

t df P 

Živilo je dobrega okusa. 
drugi učitelji 96 4,49 0,598 

1,125 166 0,262 
učitelji razrednega pouka 72 4,38 0,721 

Živilo ugodno vpliva na moje zdravje. 
drugi učitelji 96 4,55 0,578 

–0,847 166 0,398 
učitelji razrednega pouka 72 4,63 0,516 

Živilo ugodno vpliva na moje razpoloženje. 
drugi učitelji 96 4,20 0,720 

0,818 166 0,415 
učitelji razrednega pouka 72 4,10 0,875 

Živila sem navajen/-a oz. ga poznam. 
drugi učitelji 96 3,79 0,972 

–0,875 166 0,383 
učitelji razrednega pouka 72 3,92 0,835 

Cena živila je dostopna. 
drugi učitelji 96 3,82 0,649 

–0,226 166 0,822 
učitelji razrednega pouka 72 3,85 0,744 

Živilo je biološko pridelano. 
drugi učitelji 96 3,98 0,746 

–0,723 166 0,471 
učitelji razrednega pouka 72 4,07 0,738 

Živilo je mogoče preprosto pripraviti. 
drugi učitelji 96 3,66 0,881 

–0,693 166 0,490 
učitelji razrednega pouka 72 3,75 0,852 

Živilo ne redi. 
drugi učitelji 96 3,48 0,858 

0,345 166 0,731 
učitelji razrednega pouka 72 3,43 0,962 

Na živilskem izdelku je uradni znak ekološke 
pridelave. 

drugi učitelji 96 3,50 1,066 
–0,087 166 0,931 

učitelji razrednega pouka 72 3,51 0,979 
Legenda: * Povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – ni niti 
nepomembno niti pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno) 

 
Iz Preglednice 42 je razvidno, da se pojavljajo statistično pomembne razlike med tremi 

starostnimi skupinami učiteljev v kriteriju cene (χ2 = 4,936; P = 0,009). V osnovni množici 

učiteljev v skupini od 35 let do 49,99 leta (M = 3,95) je najpomembnejši kriterij cena, 

najmanj pomemben pa je ta kriterij za učitelje v starosti 50 ali več let (M = 3,59). Za starejše 

učitelje cena pri izbiri živil ni prioriteta.  

 
LIKERTOVA LESTVICA 

Sploh ni 
pomembno 

Ni 
pomembno 

Ni niti nepomembno 
niti pomembno 

Pomembno 
Zelo 

pomembno 
Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Živilo je dobrega okusa. 1 0,6 1 0,6 6 3,6 75 44,6 85 50,6 168 100,0 
Živilo ugodno vpliva na 

moje zdravje. 
0 0,0 0 0,0 5 3,0 60 35,7 103 61,3 168 100,0 

Živilo ugodno vpliva na 
moje razpoloženje. 

1 0,6 3 1,8 26 15,5 77 45,8 61 36,3 168 100,0 

Živila sem navajen/-a oz. ga 
poznam. 

3 1,8 7 4,2 46 27,4 69 41,1 43 25,6 168 100,0 

Cena živila je dostopna. 0 0,0 4 2,4 44 26,2 96 57,1 24 14,3 168 100,0 
Živilo je biološko pridelano. 1 0,6 6 3,6 28 16,7 87 51,8 46 27,4 168 100,0 
Živilo je mogoče preprosto 

pripraviti. 
2 1,2 16 9,5 36 21,4 91 54,2 23 13,7 168 100,0 

Živilo ne redi. 6 3,6 11 6,5 69 41,1 64 38,1 18 10,7 168 100,0 
Na živilskem izdelku je 
uradni znak ekološke 

pridelave. 
7 

 
4,2 

 
19 

 
11,3 

 
51 

 
30,4 

 
64 

 
38,1 

 
27 

 
16,1 

 
168 

 
100,0 



86 
 

Med različnimi starostnimi skupinami učiteljev pa se pri drugih kriterijih za izbiro živil v 

vsakdanji prehrani ne pojavljajo statistično pomembne razlike. Za učitelje je najmanj 

pomemben kriterij, da je na živilskem izdelku uradni znak ekološke pridelave (M =3,25), kar 

pomeni, da je za učitelje v skupini do 34,99 leta manj pomemben kriterij ekološke pridelave 

živil. Za učitelje je najpomembnejši kriterij, da živilo ugodno vpliva na njihovo zdravje (M = 

4,66), kar pomeni, da je za učitelje v skupini od 35 let do 49,99 leta ta kriterij pomemben. 

 
Preglednica 42: Kriteriji za izbiro živil v vsakdanji prehrani glede na starost anketirancev 

Trditev Starost N M* SD 
ANOVA 

F P 

Živilo je dobrega okusa. 
do 34,99 leta 32 4,53 0,57 

1,084 0,341 
od 35 let do 49,99 leta 85 4,47 0,68 

50 ali več let 51 4,33 0,65 
skupaj 168 4,44 0,65 

Živilo ugodno vpliva na moje zdrave. 
do 34,99 leta 32 4,41 0,61 

2,217 0,114 
od 35 let do 49,99 leta 85 4,66 0,48 

50 ali več let 51 4,57 0,61 
skupaj 168 4,58 0,55 

Živilo ugodno vpliva na moje 
razpoloženje. 

do 34,99 leta 32 3,97 0,86 

1,537 0,218 
od 35 let do 49,99 leta 85 4,25 0,69 

50 ali več let 51 4,12 0,89 
skupaj 168 4,15 0,79 

Živila sem navajen/-a oz. ga poznam. 
do 34,99 leta 32 3,94 0,95 

0,666 0,515 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,76 0,87 

50 ali več let 51 3,92 0,98 
skupaj 168 3,85 0,92 

Cena živila je dostopna. 
do 34,99 leta 32 3,91 0,59 

4,936 0,009 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,95 0,63 

50 ali več let 51 3,59 0,79 
skupaj 168 3,83 0,69 

Živilo je biološko pridelano. 
do 34,99 leta 32 3,97 0,82 

0,225 0,798 
od 35 let do 49,99 leta 85 4,00 0,77 

50 ali več let 51 4,08 0,84 
skupaj 168 4,02 0,80 

Živilo je mogoče preprosto pripraviti. 
do 34,99 leta 32 3,50 0,92 

1,015 0,365 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,74 0,85 

50 ali več let 51 3,75 0,87 
skupaj 168 3,70 0,87 

Živilo ne redi. 
do 34,99 leta 32 3,31 0,89 

0,529 0,590 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,48 0,88 

50 ali več let 51 3,51 0,95 
skupaj 168 3,46 0,90 

Na živilskem izdelku je uradni znak 
ekološke pridelave. 

do 34,99 leta 32 3,25 0,98 

1,285 0,279 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,59 0,94 

50 ali več let 51 3,53 1,17 
skupaj 168 3,51 1,03 

Legenda: * Povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – ni niti 
nepomembno niti pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno) 

 
3.6.2 Odnos učiteljev do zdravega načina prehranjevanja 

V raziskavi sem na podlagi trditev iz Preglednice 43 analizirala mnenja učiteljev o lastnem 

načinu prehranjevanja. Učitelji so pri posamezni trditvi izrazili stopnjo strinjanja (1 – nikakor 

se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – 

popolnoma se strinjam) s trditvijo, ki se je nanašala na njihovo mnenje. 

Anketiranci se najbolj strinjajo s trditvijo, da so zdrave prehranske navade ključ do boljšega 

zdravja in počutja (M = 4,43). Strinjajo se tudi z naslednjimi trditvami: redno uživanje 
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zajtrka, kosila in večerje vodi do boljšega zdravja in počutja (M = 4,36), vsak dan je treba 

zaužiti priporočeno količino sadja in zelenjave (M = 4,21), izogibam se živilom z visokim 

deležem maščob (M = 4,15) ter živila z visokim deležem maščob in sladkorja škodujejo 

mojemu zdravju (M = 4,12). Anketiranci so izkazali visoko stopnjo strinjanja s trditvami, ki 

poudarjajo pomen zdravja za ljudi. Večina anketirancev zaužije priporočeno količino sadja in 

zelenjave, s trditvijo so anketiranci potrdili, da se zavedajo pomembnosti uživanja zadostnih 

količin sadja in zelenjave ter to tudi upoštevajo. Z vprašalnikom sem anketirance spraševala 

tudi po pogostosti uživanja živil z visokim deležem maščob, kot so mleko, smetana, sir, mesni 

izdelki, jajca, olje, margarina, maslo, mast, ocvirki in majoneza. Anketiranci so trdili, da se 

takim živilom izogibajo, na podlagi izvedene analize sem ugotovila, da mleko najpogosteje 

uživajo (dnevno oz. tedensko), druge izdelke z visokim deleže maščob pa uživajo redko 

(nikoli ali od enkrat do trikrat na mesec) oz. občasno (od enkrat do trikrat na teden). Zavedajo 

se, da taka živila škodujejo njihovemu zdravju, zato jih tudi ne uživajo pogosto. Tudi živila z 

visokim deležem sladkorja se na njihovem jedilniku v povprečju pojavijo redko (nikoli ali od 

enkrat do trikrat na mesec) oz. od enkrat do trikrat na teden. Anketiranci se ne strinjajo z 

naslednjimi trditvami: zdravo se začnem prehranjevati, ko opazim, da pridobivam na telesni 

masi (M = 2,28) in pojem preveč prigrizkov (M = 2,15). Drobno sladko in slano pecivo 

(prigrizke) vsak dan uživa 13 (7,7 %) anketirancev, nikoli 15 (8,9 %), največji delež (22,0 %) 

anketirancev pa uživa prigrizke dvakrat do trikrat na teden. Prigrizke največji delež 

anketirancev uživa od enkrat do trikrat na teden in tudi meni, da jih ne uživa prepogosto. 

Anketiranci se niti ne strinjajo niti strinjajo z največ trditvami (M < 4,00): hrana, ki jo 

uživam, je ustrezna, zato mi ni treba spreminjati prehranskih navad, prehranjujem se zdravo, 

želim izboljšati svoje prehranske navade, dnevno zaužijem dovolj sadja in zelenjave, 

izogibam se živilom z visokim deležem sladkorja, nameravam zaužiti vsaj tri glavne dnevne 

obroke, dovolj vem o zdravem načinu prehranjevanja, popijem dovolj tekočine čez dan ter 

nameravam pojesti več sadja in zelenjave. Anketiranci niso prepričani o svojem prehranskem 

znanju, zato tudi ne morejo zagotovo trditi, da se zdravo prehranjujejo, da so zadovoljni s 

svojim prehranjevanjem in ga ne bi spremenili. Glede na priporočila največji delež 

anketirancev zaužije dovolj sadja in zelenjave, a niso prepričani, ali bi količino sadja in 

zelenjave čez dan povečali. Mogoče anketiranci ne vedo, katera živila vsebujejo večji delež 

sladkorja, zato tudi ne vedo, ali se tem živilom izogibajo. Rezultati raziskave kažejo, da 

anketiranci (nikoli ali od enkrat do trikrat na mesec) ali pa od enkrat do trikrat na teden 

uživajo živila z višjim deležem sladkorja. Niso prepričani tudi o priporočeni količini tekočine, 

ki jo zaužijejo čez dan, ali pa ne spremljajo, koliko tekočine popijejo čez dan. Anketiranci 



88 
 

niso prepričani o tem, ali zaužijejo dovolj obrokov dnevno, zato tudi niso bili dovolj 

prepričani o trditvi, da nameravajo zaužiti vsaj tri glavne dnevne obroke. Po rezultatih sodeč, 

največji delež anketirancev zaužije priporočeno količino dnevnih obrokov. Anketiranci se 

najmanj strinjajo (M = 1,57) s trditvijo, da popijejo preveč sladkih in gaziranih pijač. Tudi 

rezultati raziskave kažejo, da največji delež anketirancev nikoli ne uživa sladkih in gaziranih 

pijač. 

 

Preglednica 43: Mnenja anketirancev o lastnem prehranjevanju 

Trditev N M* SD 

Zdravo se začnem prehranjevati, ko opazim da pridobivam na telesni masi. 168 2,28 1,026 

Hrana, ki jo uživam, je ustrezna, zato mi ni treba spreminjati prehranskih navad. 168 3,46 0,921 

Prehranjujem se zdravo. 168 3,64 0,776 

Moral/-a bi se bolj zdravo prehranjevati. 168 3,08 0,987 

Želim izboljšati svoje prehranske navade. 168 3,32 1,017 

Zdrave prehranske navade so ključ do boljšega zdravja in počutja. 168 4,43 0,662 

Dnevno zaužijem dovolj sadja in zelenjave. 168 3,64 0,918 

Izogibam se živilom z visokim deležem maščob (ocvrtim jedem, majoneznim in kremnim namazom, 
margarini). 

168 4,15 0,862 

Izogibam se živilom z visokim deležem sladkorja (pekovskim in slaščičarskim izdelkom, gaziranim ali 
negaziranim sladkim pijačam). 

 
168 

 
3,91 

 
0,984 

Popijem dovolj tekočine čez dan. 168 3,59 0,993 

Popijem preveč sladkih in gaziranih pijač. 168 1,57 0,845 

Pojem preveč prigrizkov (čipsa, čokolade …). 168 2,15 1,121 

Redno uživanje zajtrka, kosila in večerje vodi do boljšega zdravja in počutja. 168 4,36 0,695 

Vsak dan je treba zaužiti priporočeno količino sadja in zelenjave. 168 4,21 0,759 

Živila z visokim deležem maščob in sladkorja škodujejo mojemu zdravju. 168 4,12 1,031 

Nameravam pojesti več sadja in zelenjave. 168 3,48 0,804 

V prehrano nameravam vključevati manj živil z visokim deležem maščob in sladkorja (ocvrtih jedi, 
majoneznih in kremnih namazov, margarine, pekovskih in slaščičarskih izdelkov, gaziranih ali 

negaziranih sladkih pijač). 
168 3,46 1,099 

Nameravam zaužiti vsaj tri glavne dnevne obroke. 168 3,94 0,887 

Dovolj vem o zdravem načinu prehranjevanja. 168 3,88 0,853 
Legenda: * Povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne 
strinjam niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

 

Iz Preglednice 44 je razvidno, da se pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji 

razrednega pouka in drugimi učitelji v strinjanju s trditvijo, da so zdrave prehranske navade 

ključ do boljšega zdravja in počutja (t = 2,852; df = 166; P = 0,005). V osnovni množici so se 

učitelji razrednega pouka z nižjo stopnjo strinjanja (M = 4,26) opredelili do te trditve, z višjo 

stopnjo strinjanja (M = 4,55) pa so se do te trditve opredelili drugi učitelji. Med učitelji 

razrednega pouka in drugimi učitelji pa se pri drugih navedenih trditvah, kot izhaja iz 

Preglednice 44, ne pojavljajo statistično pomembne razlike. Učitelji razrednega pouka se 

najmanj strinjajo (M = 1,68) s trditvijo, da popijejo preveč sladkih in gaziranih pijač, prav 

tako tudi drugi učitelji, vendar z nižjo stopnjo nestrinjanja (M = 1,49). Učitelji razrednega 

pouka se najbolj strinjajo (M = 4,26) z dvema trditvama: zdrave prehranske navade so ključ 

do boljšega zdravja in počutja ter redno uživanje zajtrka, kosila in večerje vodi do boljšega 
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zdravja in počutja. Drugi učitelji pa se najbolj strinjajo (M = 4,55) s trditvijo, da so zdrave 

prehranske navade ključ do boljšega zdravja in počutja. 

 

Preglednica 44: Mnenja anketirancev o lastnem prehranjevanju glede na smer izobrazbe 

anketirancev 

Trditev Smer izobrazbe N M* SD 
t-test 

t df P 
Zdravo se začnem prehranjevati, ko opazim, da 

pridobivam na telesni masi. 
drugi učitelji 96 2,18 1,005 

–1,503 166 0,135 
učitelji razrednega pouka 72 2,42 1,045 

Hrana, ki jo uživam, je ustrezna, zato mi ni treba 
spreminjati prehranskih navad. 

drugi učitelji 96 3,52 0,962 
1,016 166 0,311 

učitelji razrednega pouka 72 3,37 0,863 

Prehranjujem se zdravo. 
drugi učitelji 96 3,69 0,786 

0,860 166 0,391 
učitelji razrednega pouka 72 3,58 0,764 

Moral/-a bi se bolj zdravo prehranjevati. 
drugi učitelji 96 3,03 1,061 

–0,809 166 0,419 
učitelji razrednega pouka 72 3,15 0,883 

Želim izboljšati svoje prehranske navade. 
drugi učitelji 96 3,25 1,026 

–1,052 166 0,294 
učitelji razrednega pouka 72 3,42 1,003 

Zdrave prehranske navade so ključ do boljšega 
zdravja in počutja. 

drugi učitelji 96 4,55 0,559 
2,852 166 0,005 

učitelji razrednega pouka 72 4,26 0,750 

Dnevno zaužijem dovolj sadja in zelenjave. 
drugi učitelji 96 3,60 0,923 

–0,532 166 0,595 
učitelji razrednega pouka 72 3,68 0,917 

Izogibam se živilom z visokim deležem maščob 
(ocvrtim jedem, majoneznim in kremnim 

namazom, margarini). 

drugi učitelji 96 4,19 0,878 
0,749 166 0,455 

učitelji razrednega pouka 72 4,09 0,842 

Izogibam se živilom z visokim deležem sladkorja 
(pekovskim in slaščičarskim izdelkom, gaziranim 

ali negaziranim sladkim pijačam). 

drugi učitelji 96 3,96 0,928 
0,723 166 0,470 

učitelji razrednega pouka 72 3,85 1,057 

Popijem dovolj tekočine čez dan. 
drugi učitelji 96 3,72 0,970 

1,968 166 0,051 
učitelji razrednega pouka 72 3,42 1,003 

Popijem preveč sladkih in gaziranih pijač. 
drugi učitelji 96 1,49 0,754 

–1,455 166 0,148 
učitelji razrednega pouka 72 1,68 0,947 

Pojem preveč prigrizkov (čipsa, čokolade …). 
drugi učitelji 96 2,11 1,065 

–0,535 166 0,593 
učitelji razrednega pouka 72 2,21 1,198 

Redno uživanje zajtrka, kosila in večerje vodi do 
boljšega zdravja in počutja. 

drugi učitelji 96 4,43 0,628 
1,513 166 0,132 

učitelji razrednega pouka 72 4,26 0,769 
Vsak dan je treba zaužiti priporočeno količino 

sadja in zelenjave. 
drugi učitelji 96 4,25 0,808 

0,703 166 0,483 
učitelji razrednega pouka 72 4,17 0,692 

Živila z visokim deležem maščob in sladkorja 
škodujejo mojemu zdravju. 

drugi učitelji 96 4,17 1,023  
0,690 

 
166 

 
0,491 učitelji razrednega pouka 72 4,06 1,047 

Nameravam pojesti več sadja in zelenjave. 
drugi učitelji 96 3,54 0,845 

1,109 166 0,269 
učitelji razrednega pouka 72 3,40 0,744 

V prehrano nameravam vključevati manj živil z 
visokim deležem maščob in sladkorja (ocvrtih 

jedi, majoneznih in kremnih namazov, margarine, 
pekovskih in slaščičarskih izdelkov, gaziranih ali 

negaziranih sladkih pijač). 

drugi učitelji 96 3,42 1,167 

–0,647 

  
 

166 

 
 

0,518  
učitelji razrednega pouka 

 
72 3,53 1,007 

Nameravam zaužiti vsaj tri glavne dnevne obroke. 
drugi učitelji 96 3,92 0,959 

–0,401 166 0,689 
učitelji razrednega pouka 72 3,97 0,787 

Dovolj vem o zdravem načinu prehranjevanja. 
drugi učitelji 96 3,91 0,883 

0,443 166 0,659 
učitelji razrednega pouka 72 3,85 0,816 

Legenda: * Povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne 
strinjam niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

 

 

Iz Preglednice 45 je razvidno, da se tudi med tremi starostnimi skupinami učiteljev pojavljajo 

statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo, da so zdrave prehranske navade ključ do 

boljšega zdravja in počutja (F = 4,014; P = 0,020). V osnovni množici se učitelji iz skupine do 

34,99 leta z najvišjo stopnjo strinjanja (M = 4,56) opredelijo do te trditve, z najnižjo stopnjo 

strinjanja (M = 4,22) pa se do te trditve opredelijo učitelji, stari 50 let ali več. Za mlajše 
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učitelje so pomembnejše zdrave prehranske navade, ki vodijo do boljšega zdravja, kot pa za 

starejše učitelje.  

Med tremi starostnimi skupinami učiteljev pa se pri drugih navedenih trditvah iz Preglednice 

45 ne pojavljajo statistično pomembne razlike. Učitelji iz skupine do 34,99 leta se najmanj 

strinjajo (M = 1,47) s trditvijo, da popijejo preveč sladkih in gaziranih pijač, s to trditvijo se 

tudi najmanj strinjajo (M = 1,53) učitelji iz skupine od 35 let do 49,99 leta in tudi učitelji, 

stari 50 let ali več (M = 1,71). Učitelji iz skupine do 34,99 leta se najbolj strinjajo (M = 4,56) 

s trditvijo, da so zdrave prehranske navade ključ do boljšega zdravja in počutja, prav tako tudi 

učitelji iz skupine od 35 let do 49,55 leta (M = 4,51). 50 let ali več stari učitelji pa se najbolj 

strinjajo (M = 4,33) s strditvijo, da redno uživanje zajtrka, kosila in večerje vodi do boljšega 

zdravja in počutja. 

 
Preglednica 45: Mnenja anketirancev o lastnem prehranjevanju glede na starost anketirancev 

Trditev Starost N M* SD 
ANOVA 

F P 

Zdravo se začnem prehranjevati, ko opazim, da pridobivam na 
telesni masi. 

do 34,99 leta 32 2,47 1,107 

0,803 0,450 
od 35 let do 49,99 leta 85 2,20 0,973 

50 ali več let 51 2,29 1,064 
skupaj 168 2,28 1,026 

Hrana, ki jo uživam, je ustrezna, zato mi ni treba spreminjati 
prehranskih navad. 

do 34,99 leta 32 3,28 0,991 

0,770 0,465 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,52 0,921 

50 ali več let 51 3,47 0,880 
skupaj 168 3,46 0,921 

Prehranjujem se zdravo. 

do 34,99 leta 32 3,59 0,712 

0,634 0,532 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,60 0,819 

50 ali več let 51 3,75 0,744 
skupaj 168 3,64 0,776 

Moral/-a bi se bolj zdravo prehranjevati. 

do 34,99 leta 32 3,06 1,105 

1,800 0,169 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,21 0,977 

50 ali več let 51 2,88 0,909 
skupaj 168 3,08 0,987 

Želim izboljšati svoje prehranske navade. 

do 34,99 leta 32 3,44 1,014 

1,792 0,170 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,41 1,015 

50 ali več let 51 3,10 1,005 
skupaj 168 3,32 1,017 

Zdrave prehranske navade so ključ do boljšega zdravja in 
počutja. 

do 34,99 leta 32 4,56 0,564 

4,014 0,020 
od 35 let do 49,99 leta 85 4,51 0,590 

50 ali več let 51 4,22 0,783 
skupaj 168 4,43 0,662 

Dnevno zaužijem dovolj sadja in zelenjave. 

do 34,99 leta 32 3,56 0,840 

2,697 0,070 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,52 0,946 

50 ali več let 51 3,88 0,887 
skupaj 168 3,64 0,918 

Izogibam se živilom z visokim deležem maščob (ocvrtim 
jedem, majoneznim in kremnim namazom, margarini). 

do 34,99 leta 32 3,91 1,058 

1,755 0,176 
od 35 let do 49,99 leta 85 4,19 0,866 

50 ali več let 51 4,25 0,688 
skupaj 168 4,15 0,862 

Izogibam se živilom z visokim deležem sladkorja (pekovskim 
in slaščičarskim izdelkom, gaziranim ali negaziranim sladkim 

pijačam). 

do 34,99 leta 32 3,72 0,958 

1,804 0,169 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,87 1,110 

50 ali več let 51 4,10 0,728 
skupaj 168 3,91 0,984 

Popijem dovolj tekočine čez dan. 
 

do 34,99 leta 32 3,78 1,008 

0,858 0,426 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,58 1,028 

50 ali več let 51 3,49 0,925 
skupaj 168 3,59 0,993 

 
 
 

Preglednica se nadaljuje. 
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Trditev Starost N M* SD 
ANOVA 

F P 

Popijem preveč sladkih in gaziranih pijač. 

do 34,99 leta 32 1,47 0,718 

0,988 0,375 
od 35 let do 49,99 leta 85 1,53 0,781 

50 ali več let 51 1,71 1,006 
skupaj 168 1,57 0,845 

Pojem preveč prigrizkov (čipsa, čokolade …). 

do 34,99 leta 32 2,22 1,070 

2,247 0,109 
od 35 let do 49,99 leta 85 2,29 1,203 

50 ali več let 51 1,88 0,973 
skupaj 168 2,15 1,121 

Redno uživanje zajtrka, kosila in večerje vodi do boljšega 
zdravja in počutja. 

do 34,99 leta 32 4,44 0,564 

0,261 0,768 
od 35 let do 49,99 leta 85 4,34 0,682 

50 ali več let 51 4,33 0,792 
skupaj 168 4,36 0,695 

Vsak dan je treba zaužiti priporočeno količino sadja in 
zelenjave. 

 

do 34,99 leta 32 4,34 0,745 

0,883 0,415 
od 35 let do 49,99 leta 85 4,22 0,697 

50 ali več let 51 4,12 0,864 
skupaj 168 4,21 0,759 

Živila z visokim deležem maščob in sladkorja škodujejo 
mojemu zdravju. 

do 34,99 leta 32 4,13 1,008 

2,959 0,055 
od 35 let do 49,99 leta 85 4,28 0,946 

50 ali več let 51 3,84 1,138 
skupaj 168 4,12 1,031 

Nameravam pojesti več sadja in zelenjave. 

do 34,99 leta 32 3,63 0,707 

1,788 0,171 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,53 0,765 

50 ali več let 51 3,31 0,905 
skupaj 168 3,48 0,804 

V prehrano nameravam vključevati manj živil z visokim 
deležem maščob in sladkorja (ocvrtih jedi, majoneznih in 
kremnih namazov, margarine, pekovskih in slaščičarskih 

izdelkov, gaziranih ali negaziranih sladkih pijač). 

do 34,99 leta 32 3,25 1,136 

0,815 0,444 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,54 1,041 

50 ali več let 51 3,47 1,172 
skupaj 168 3,46 1,099 

Nameravam zaužiti vsaj tri glavne dnevne obroke. 

do 34,99 leta 32 3,91 0,734 

0,408 0,666 
od 35 let do 49,99 leta 85 4,00 0,900 

50 ali več let 51 3,86 0,960 
skupaj 168 3,94 0,887 

Dovolj vem o zdravem načinu prehranjevanja. 

do 34,99 leta 32 3,78 0,792 

0,284 0,753 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,89 0,859 

50 ali več let 51 3,92 0,891 
skupaj 168 3,88 0,853 

Legenda: * Povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne 
strinjam niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

 
3.6.3 Mnenje učiteljev o vplivu šole na oblikovanje prehranskih navad učencev 

V raziskavi sem na podlagi trditev iz Preglednice 46 analizirala mnenja učiteljev o vplivu šole 

na oblikovanje prehranskih navad učencev. Učitelji so pri posamezni trditvi izrazili stopnjo 

strinjanja (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam, 

4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) s trditvijo, ki se je nanašala na njihovo mnenje. 

Anketiranci so se najbolj strinjali (M = 4,39) s trditvijo, da bi morali avtomate s pijačo 

odstraniti iz šolskih prostorov. Državni zbor Republike Slovenije je na seji 28. decembra 2012 

sprejel Zakon o šolski prehrani, ki prepoveduje nameščanje prodajnih avtomatov za 

distribucijo hrane in pijače na območju šole in vzgojno-izobraževalnih zavodov iz tretjega 

odstavka drugega člena tega zakona ter na površini, ki spada v njihov šolski prostor. V 

zbornicah oziroma prostorih, ki so namenjeni izključno zaposlenim v šoli, oziroma vzgojno-

izobraževalnih zavodih so lahko, ne glede na določbo osmega odstavka tega člena, nameščeni 

prodajni avtomati za distribucijo toplih napitkov (Zakon o šolski prehrani, 2013). Kljub temu 

Nadaljevanje Preglednice 45. 
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anketiranci ne želijo prodajnih avtomatov v zbornicah. Strinjajo se tudi z naslednjimi 

trditvami: znam odgovoriti na vprašanja s prehransko vsebino, če mi jih zastavijo učenci (M = 

4,02), šolska kuhinja bi smela le redko na jedilnik uvrščati nezdravo hrano (M = 4,10), učitelj 

je s svojimi prehranskimi navadami zgled učencem (M = 4,14), pohvalim učence med 

malico/kosilom, če zaužijejo zdravo hrano (M = 4,17), učence med malico/kosilom 

spodbujam, da zaužijejo čim več zdrave hrane (M = 4,22) in učitelj lahko na različne načine 

spodbuja učence k uživanju zdrave hrane (M = 4,23). Učitelji so prepričani o svojem 

prehranskem znanju, ki ga posredujejo učencem, niso pa prepričani o svojem znanju o 

zdravem načinu prehranjevanja (Preglednica 43), čeprav je vloga učiteljev v prehranskem 

izobraževanju otrok pomembna. Ugotovljeno je bilo, da anketiranci v ponudbi šolske kuhinje 

ne želijo nezdravih jedi, obenem pa menijo, da so s svojim načinom prehranjevanja zgled 

učencem. Če jim veliko pomeni njihov vpliv na učence, se bodo trudili uživati zdravo hrano. 

Nekateri viri izpostavljajo vedenje šolskega osebja kot dejavnik, ki vpliva na oblikovanje 

prehranskih navad učencev. Anketiranci navajajo, da učence pohvalijo in hkrati spodbujajo, 

ko uživajo zdravo hrano v šolskem času. Učitelji lahko prispevajo k razvoju pozitivnega 

odnosa učencev do prehrane in k oblikovanju zdravih prehranskih navad (O'Dea, 2002) tako, 

da učence pustijo v svojo bližino in so v rednih stikih z njimi med šolskih časom (Kubik idr., 

2002). Rezultati raziskave kažejo (Preglednica 46), da se anketiranci z manjšo stopnjo 

strinjanja opredelijo do naslednjih trditev: med malico/kosilom v učilnici/jedilnici vlada 

hrupno vzdušje (M = 3,59), šola bi morala na jedilnik vključiti več sadja in zelenjave (M = 

3,84), šolska prehrana je ustrezna in spodbuja zdrave prehranske navade učencev (M = 3,49), 

šola namenja dovolj pozornosti spodbujanju zdravih prehranskih navad učencev (M = 3,53), 

spodbujanje učencev k uživanju zdrave hrane ni učinkovito, kajti zunaj šole lahko uživajo, kar 

si želijo (M = 3,26), učenci šole, kjer sem zaposlen/-a, se prehranjujejo zdravo (M = 3,16), 

dobro prehransko izobraževanje vpliva na spremembo prehranskih navad učencev (M = 3,87) 

in dobro prehransko izobraževanje vpliva na to, da se učenci bolj zdravo prehranjujejo (M = 

3,80). S temi trditvami se anketiranci niti strinjajo niti se ne strinjajo. Slovenski otroci ne 

zaužijejo dovolj sadja in zelenjave, vendar anketiranci niso izrazili popolnega strinjanja s 

trditvijo, da bi šola morala na jedilnik vključiti več sadja in zelenjave (Jeriček Klanšček idr., 

2015). Anketiranci niso čisto prepričani o zdravi šolski prehrani in ali ta prehrana spodbuja 

otrokove zdrave prehranske navade. Čeprav anketiranci trdijo, da se trudijo spodbujati učence 

k uživanju zdrave hrane, so podvomili ob trditvi, da spodbujanje učencev k uživanju zdrave 

hrane ni učinkovito, kajti zunaj šole lahko uživajo, kar si želijo. Niso povsem prepričani o 

dobrem prehranskem izobraževanju in o tem, kako to vpliva na učence. Se pa strinjajo, da bi 
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znali odgovoriti na vprašanja učencev o prehranskih vsebinah, čeprav niso prepričani o 

svojem znanju o zdravem načinu prehranjevanja. 

 
Preglednica 46: Mnenja anketirancev o vplivu šole na oblikovanje prehranskih navad učencev 

Trditev N M* SD 
Med malico/kosilom v učilnici/jedilnici vlada hrupno vzdušje. 168 3,59 1,195 

Učitelj lahko na različne načine spodbuja učence k uživanju zdrave hrane. 168 4,23 0,579 
Pohvalim učence med malico/kosilom, če zaužijejo zdravo hrano. 168 4,17 0,734 

Učence med malico/kosilom spodbujam, da zaužijejo čim več zdrave hrane. 168 4,22 0,660 
Šolska kuhinja bi smela na jedilnik le redko uvrščati nezdravo hrano (pico, ocvrto hrano, sladke 

pijače …). 
168 4,10 1,161 

Šola bi morala na jedilnik vključiti več sadja in zelenjave. 168 3,84 0,807 
Avtomate s pijačo bi morali odstraniti iz šolskih prostorov. 168 4,39 0,973 

Šolska prehrana je ustrezna in spodbuja zdrave prehranske navade učencev. 168 3,49 0,973 
Šola namenja dovolj pozornosti spodbujanju zdravih prehranskih navad učencev. 168 3,53 0,966 

Spodbujanje učencev k uživanju zdrave hrane ni učinkovito, kajti zunaj šole lahko uživajo, kar si 
želijo. 

168 3,26 0,962 

Učitelj je s svojimi prehranskimi navadami zgled učencem. 168 4,14 0,758 
Učenci šole, kjer sem zaposlen/-a, se prehranjujejo zdravo. 168 3,16 0,836 

Dobro prehransko izobraževanje vpliva na spremembo prehranskih navad učencev. 168 3,87 0,722 
Dobro prehransko izobraževanje vpliva na to, da se učenci bolj zdravo prehranjujejo. 168 3,80 0,719 

Znam odgovoriti na vprašanja s prehransko vsebino, če mi jih zastavijo učenci. 168 4,02 0,688 
Legenda: * Povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne 
strinjam niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

 

Iz Preglednice 47 je razvidno, da se pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji 

razrednega pouka in drugimi učitelji v strinjanju s trditvijo, da učence med malico/kosilom 

spodbujajo k uživanju čim več zdrave hrane (t = –2,678; df = 166; P = 0,008). V osnovni 

množici se z višjo stopnjo strinjanja (M = 4,38) do te trditve opredelijo učitelji razrednega 

pouka, z nižjo stopnjo strinjanja (M = 4,10) pa drugi učitelji. Učitelj je s svojim 

prehranjevalnim vedenjem in stališči do zdravega načina prehranjevanja vzor učencem, kar 

velja predvsem za učitelje razrednega pouka, ki z učenci preživijo veliko časa, kar deluje 

spodbudno na uživanje zdrave hrane med malico oz. kosilom (Rossiter idr., 2007).  

Med učitelji razrednega pouka in drugimi učitelji se pojavljajo statistično pomembne razlike 

tudi v strinjanju s trditvijo, da spodbujanje učencev k uživanju zdrave hrane ni učinkovito, 

kajti zunaj šole lahko uživajo, kar si želijo (t = –2,493; df = 166; P = 0,014). V osnovni 

množici se z višjo stopnjo strinjanja (M = 3,47) do te trditve opredelijo učitelji razrednega 

pouka, z nižjo stopnjo strinjanja (M = 3,10) pa drugi učitelji. Med učitelji razrednega pouka in 

drugimi učitelji se pojavljajo statistično pomembne razlike tudi v strinjanju s trditvijo, da 

dobro prehransko izobraževanje vpliva na spremembo prehranskih navad učencev (t = –2,311; 

df = 166; P = 0,022). V osnovni množici se z nižjo stopnjo strinjanja (M = 3,72) do te trditve 

opredelijo učitelji razrednega pouka, z višjo stopnjo strinjanja (M = 3,98) pa drugi učitelji. 

Učitelji menijo, da bi prehransko izobraževanje bolj učinkovalo pri učencih predmetne 

stopnje (od 6. do 7. razreda).  
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Med učitelji razrednega pouka in drugimi učitelji pa se pri drugih navedenih trditvah iz 

Preglednice 47 ne pojavljajo statistično pomembne razlike. Učitelji razrednega pouka se 

najmanj strinjajo (M = 3,13) s trditvijo, da se učenci šole, kjer so zaposleni, prehranjujejo 

zdravo, drugi učitelji pa s trditvijo, da spodbujanje učencev k uživanju zdrave hrane ni 

učinkovito, kajti zunaj šole lahko uživajo, kar si želijo (M = 3,10). Lahko sklepamo, da se 

pojavljajo razlike v prehranjevalnemu vedenju učencev na razredni in predmetni stopnji. 

Učitelji razrednega pouka se najbolj strinjajo (M = 4,31) s trditvijo, da bi morali avtomate s 

pijačo odstraniti iz šolskih prostorov, enako menijo tudi drugi učitelji (M = 4,46). 

 
Preglednica 47: Mnenja anketirancev o vplivu šole na oblikovanje prehranskih navad učencev 

glede na smer izobrazbe anketirancev 

Trditev Smer izobrazbe N M* SD 
t-test 

t df P 
Med malico/kosilom v učilnici/jedilnici vlada 

hrupno vzdušje. 
drugi učitelji 96 3,56 1,122 

–0,334 166 0,738 
učitelji razrednega pouka 72 3,63 1,294 

Učitelj lahko na različne načine spodbuja učence k 
uživanju zdrave hrane. 

drugi učitelji 96 4,21 0,579 
–0,615 166 0,540 

učitelji razrednega pouka 72 4,26 0,581 
Pohvalim učence med malico/kosilom, če zaužijejo 

zdravo hrano. 
drugi učitelji 96 4,08 0,749 

–1,833 166 0,069 
učitelji razrednega pouka 72 4,29 0,701 

Učence med malico/kosilom spodbujam, da 
zaužijejo čim več zdrave hrane. 

drugi učitelji 96 4,10 0,672 
–2,678 166 0,008 

učitelji razrednega pouka 72 4,38 0,615 
Šolska kuhinja bi smela na jedilnik le redko 

uvrščati nezdravo hrano (pico, ocvrto hrano, sladke 
pijače …). 

drugi učitelji 96 4,07 1,163 
–0,363 166 0,717 

učitelji razrednega pouka 72 4,14 1,166 

Šola bi morala na jedilnik vključiti več sadja in 
zelenjave. 

drugi učitelji 96 3,91 0,834 
1,245 166 0,215 

učitelji razrednega pouka 72 3,75 0,765 
Avtomate s pijačo bi morali odstraniti iz šolskih 

prostorov. 
drugi učitelji 96 4,46 0,928 

1,007 166 0,315 
učitelji razrednega pouka 72 4,31 1,030 

Šolska prehrana je ustrezna in spodbuja zdrave 
prehranske navade učencev. 

drugi učitelji 96 3,51 0,962 
0,251 166 0,802 

 učitelji razrednega pouka 72 3,47 0,993 
Šola namenja dovolj pozornosti spodbujanju 

zdravih prehranskih navad učencev. 
drugi učitelji 96 3,56 1,003 

0,506 166 0,613 
učitelji razrednega pouka 72 3,49 0,919 

Spodbujanje učencev k uživanju zdrave hrane 
ni učinkovito, kajti zunaj šole lahko uživajo, kar 

si želijo. 

drugi učitelji 96 3,10 0,978 
–2,493 166 0,014 

učitelji razrednega pouka 72 3,47 0,903 

Učitelj je s svojimi prehranskimi navadami zgled 
učencem. 

drugi učitelji 96 4,10 0,761 
–0,646 166 0,519 

učitelji razrednega pouka 72 4,18 0,757 
Učenci šole, kjer sem zaposlen/-a, se prehranjujejo 

zdravo. 
drugi učitelji 96 3,19 0,837 

0,479 166 0,633 
učitelji razrednega pouka 72 3,13 0,838 

Dobro prehransko izobraževanje vpliva na 
spremembo prehranskih navad učencev. 

drugi učitelji 96 3,98 0,725 
2,311 166 0,022 

učitelji razrednega pouka 72 3,72 0,697 
Dobro prehransko izobraževanje vpliva na to, da se 

učenci bolj zdravo prehranjujejo. 
drugi učitelji 96 3,90 0,703 

1,934 166 0,055 
učitelji razrednega pouka 72 3,68 0,728 

Znam odgovoriti na vprašanja s prehransko 
vsebino, če mi jih zastavijo učenci. 

drugi učitelji 96 3,99 0,747 
–0,614 166 0,540 

učitelji razrednega pouka 72 4,06 0,603 
Legenda: * Povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne 
strinjam niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 
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Iz Preglednice 48 je razvidno, da se tudi med tremi starostnimi skupinami učiteljev pojavljajo 

statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo, da učence med malico/kosilom 

spodbujajo k uživanju čim več zdrave hrane (F = 4,039; P = 0,019). V osnovni množici se z 

najvišjo stopnjo strinjanja (M = 4,35) do te trditve opredelijo učitelji, stari od 35 let do 49,99 

leta, z najnižjo stopnjo strinjanja (M = 4,00) pa učitelji, stari do 34,99 leta. Čim starejši so 

učitelji, tem več pozornosti namenjajo spodbujanju učencev k uživanju zdrave hrane.  

Med tremi starostnimi skupinami učiteljev se pojavljajo statistično pomembne razlike tudi v 

strinjanju s trditvijo, da bi šolska kuhinja smela na jedilnik le redko uvrščati nezdravo hrano 

(F = 3,416; P = 0,035). V osnovni množici se z najvišjo stopnjo strinjanja (M = 4,29) do te 

trditve opredelijo učitelji, stari od 35 let do 49,99 leta, z najnižjo stopnjo strinjanja (M = 3,76) 

pa učitelji, stari 50 let ali več. Za starejše učitelje ni tako pomembno, kakšno hrano ponuja 

šolska kuhinja.  

Med tremi starostnimi skupinami učiteljev se pojavljajo statistično pomembne razlike tudi v 

strinjanju s trditvijo, da spodbujanje učencev k uživanju zdrave hrane ni učinkovito, kajti 

zunaj šole lahko uživajo, kar si želijo (F = 4,730; P = 0,010). V osnovni množici se z najvišjo 

stopnjo strinjanja (M = 3,55) do te trditve opredelijo učitelji, stari 50 ali več let, z najnižjo 

stopnjo strinjanja (M = 2,91) pa učitelji do 34,99 leta. Čeprav starejši učitelji ne verjamejo 

toliko v učinkovitost spodbujanja učencev k zdravemu prehranjevanju, vseeno raje spodbujajo 

učence k uživanju zdrave hrane kot pa mlajši učitelji.  

Med učitelji treh starostnih skupin pa se pri drugih navedenih trditvah iz Preglednice 48 ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike. Učitelji do 34,99 leta se najmanj strinjajo (M = 2,91) 

s trditvijo, da spodbujanje učencev k uživanju zdrave hrane ni učinkovito, kajti zunaj šole 

lahko uživajo, kar si želijo. Učitelji od 35 let do 49,99 leta se najmanj strinjajo (M = 3,12) s 

trditvijo, da se učenci šole, kjer so zaposleni, prehranjujejo zdravo, prav tako tudi učitelji, stari 

50 let ali več (M = 3,22). Pogled starejših učiteljev na prehranjevalno vedenje učencev 

njihove šole je drugačen od pogleda mlajših učiteljev. Učitelji do 34,99 leta se najbolj 

strinjajo (M = 4,25) s trditvijo, da bi morali avtomate s pijačo odstraniti iz šolskih prostorov, 

prav tako tudi učitelji v skupini od 35 let do 49,99 leta (M = 4,45) in učitelji, stari 50 let ali 

več (M = 4,39). 
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Preglednica 48: Mnenja anketirancev o vplivu šole na oblikovanje prehranskih navad učencev 

glede na starost anketirancev 

Trditev Starost N M* SD 
ANOVA 

F P 

Med malico/kosilom v učilnici/jedilnici vlada hrupno vzdušje. 

do 34,99 leta 32 3,31 1,230 

2,927 0,058 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,51 1,240 

50 ali več let 51 3,90 1,044 
skupaj 168 3,59 1,195 

Učitelj lahko na različne načine spodbuja učence k uživanju 
zdrave hrane. 

do 34,99 leta 32 4,19 0,592 

0,204 0,816 
od 35 let do 49,99 leta 85 4,26 0,580 

50 ali več let 51 4,22 0,577 
skupaj 168 4,23 0,579 

Pohvalim učence med malico/kosilom, če zaužijejo zdravo 
hrano. 

do 34,99 leta 32 4,03 0,782 

1,117 0,331 
od 35 let do 49,99 leta 85 4,25 0,785 

50 ali več let 51 4,14 0,601 
skupaj 168 4,17 0,734 

Učence med malico/kosilom spodbujam, da zaužijejo čim 
več zdrave hrane. 

do 34,99 leta 32 4,00 0,718 

4,039 0,019 
od 35 let do 49,99 leta 85 4,35 0,631 

50 ali več let 51 4,14 0,633 
skupaj 168 4,22 0,660 

Šolska kuhinja bi smela na jedilnik le redko uvrščati 
nezdravo hrano (pico, ocvrto hrano, sladke pijače …). 

do 34,99 leta 32 4,13 1,100 

3,416 0,035 
od 35 let do 49,99 leta 85 4,29 1,010 

50 ali več let 51 3,76 1,365 
skupaj 168 4,10 1,161 

Šola bi morala na jedilnik vključiti več sadja in zelenjave. 

do 34,99 leta 32 3,69 0,859 

0,701 0,498 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,87 0,768 

50 ali več let 51 3,88 0,840 
skupaj 168 3,84 0,807 

Avtomate s pijačo bi morali odstraniti iz šolskih prostorov. 

do 34,99 leta 32 4,25 1,047 

0,474 0,623 
od 35 let do 49,99 leta 85 4,45 0,932 

50 ali več let 51 4,39 1,002 
skupaj 168 4,39 0,973 

Šolska prehrana je ustrezna in spodbuja zdrave prehranske 
navade učencev. 

do 34,99 leta 32 3,38 1,008 

0,325 0,723 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,51 0,934 

50 ali več let 51 3,55 1,026 
skupaj 168 3,49 0,973 

Šola namenja dovolj pozornosti spodbujanju zdravih 
prehranskih navad učencev. 

do 34,99 leta 32 3,41 1,043 

0,526 0,592 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,52 0,921 

50 ali več let 51 3,63 0,999 
skupaj 168 3,53 0,966 

Spodbujanje učencev k uživanju zdrave hrane ni 
učinkovito, kajti zunaj šole lahko uživajo, kar si želijo. 

do 34,99 leta 32 2,91 0,856 

4,730 0,010 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,22 0,956 

50 ali več let 51 3,55 0,966 
skupaj 168 3,26 0,962 

Učitelj je s svojimi prehranskimi navadami zgled učencem. 

do 34,99 leta 32 4,13 0,707 

0,127 0,881 
od 35 let do 49,99 leta 85 4,16 0,784 

50 ali več let 51 4,10 0,755 
skupaj 168 4,14 0,758 

Učenci šole, kjer sem zaposlen/-a, se prehranjujejo zdravo. 

do 34,99 leta 32 3,19 0,896 

0,237 0,789 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,12 0,747 

50 ali več let 51 3,22 0,945 
skupaj 168 3,16 0,836 

Dobro prehransko izobraževanje vpliva na spremembo 
prehranskih navad učencev. 

do 34,99 leta 32 3,72 0,813 

0,992 0,373 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,93 0,737 

50 ali več let 51 3,86 0,633 
skupaj 168 3,87 0,722 

Dobro prehransko izobraževanje vpliva na to, da se učenci 
bolj zdravo prehranjujejo. 

do 34,99 leta 32 3,63 0,707 

1,259 0,287 
od 35 let do 49,99 leta 85 3,86 0,758 

50 ali več let 51 3,82 0,654 
skupaj 168 3,80 0,720 

Znam odgovoriti na vprašanja s prehransko vsebino, če mi jih 
zastavijo učenci. 

do 34,99 leta 32 3,88 0,751 

0,856 0,427 
od 35 let do 49,99 leta 85 4,05 0,688 

50 ali več let 51 4,06 0,645 
skupaj 168 4,02 0,688 

Legenda: * Povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne 
strinjam niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 
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4 SKLEPI 
 
Z raziskavo sem želela analizirati prehranske navade osnovnošolskih učiteljev in identificirati 

njihov odnos do zdravega načina prehranjevanja. Zastavila sem štiri hipoteze, ki sem jih 

preverjala z vprašalnikom, ki so ga izpolnjevali učitelji. Na podlagi rezultatov sem preverila 

zastavljene hipoteze. Najpomembnejše ugotovitve in sklepi so predstavljeni v nadaljevanju. 

 
H1: Osnovnošolski učitelji se glede na smernice zdravega prehranjevanja prehranjujejo 

zdravo. 

Smernice zdravega prehranjevanja predstavljajo teoretična izhodišča za sestavo zdravih 

dnevnih obrokov. Glede na smernice je priporočljivo uživati ogljikohidatna živila bogata s 

prehransko vlaknino (polnovredni žitni izdelki, sadje in zelenjava). V prehrano je 

priporočljivo vključevati živila z manj maščobami kot so puste vrste rdečega mesa in mlečne 

izdelke iz posnetega mleka. Mast, maslo in navadno margarino raje nadomestimo z 

rastlinskimi olji, dietnimi margarinami in nepregretimi maščobami (Pokorn idr., 2008). 

Dvakrat do trikrat na teden se priporoča uživanje rdečega mesa in od enkrat do trikrat na 

teden se priporoča uživanje perutninskega meso. Najmanj enkrat na teden je priporočljivo 

uživati morske ribe. Potrebno je zaužiti od 150 do 250 gramov sadja in od 250 do 400 gramov 

zelenjave na dan. 1 ml/kkal vode na dan oz. 30 – 35 ml/kg na dan mora zaužiti človek 

(Hlastan Ribič, 2009). Učitelje sem spraševala o pogostosti uživanja posameznih dnevnih 

obrokov hrane ter posameznih živil. Ugotovila sem, da večina anketiranih učiteljev upošteva 

priporočila in zaužije dnevno od tri do pet obrokov hrane. Pogosteje uživajo navadni jogurt 

kot pa sadni jogurt, najpogosteje na jedilnik uvrščajo polnomastno mleko. Ocenjujem, da 

večina anketiranih učiteljev zaužije priporočeno dnevno količino sadja in se drži priporočenih 

vrednosti za uživanje zelenjave. Jajca največ anketiranih učiteljev uživa enkrat na teden, 

upoštevajo priporočila (enkrat na teden) za uživanje perutninskega mesa. Manjši delež 

anketiranih učiteljev uživa rdečo meso in ribe po priporočilih. Najpogosteje v vsakodnevni 

prehrani uporabljajo olivno olje, od enkrat do trikrat na teden uporabljajo maslo, nikoli ali od 

enkrat do trikrat na mesec pa uživajo majonezo, ocvirke, svinjsko mast in margarino. Lahko 

trdim, da se anketirani učitelji izogibajo manj priporočenim maščobnim živilom. 

Vsakodnevno najraje posežejo po polnozrnatem kruhu, večkrat dnevno ali od štirikrat do 

šestkrat na teden uživajo kosmiče in žitne kaše. Krompir, riž, testenine in prigrizke 

najpogosteje uživajo od enkrat do trikrat na teden. Sladkor, čokolado, med in marmelado 

najpogosteje uživajo od enkrat do trikrat na mesec. Največ učiteljev pije vodo vsak dan, 

povprečno od 1,01 do 2,00 litra, sladke pijače, pivo in vino  pa uživajo redko (nikoli ali od 
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enkrat do trikrat na mesec). Redko uživajo ocvrte jedi, hitro hrano, gotove in polgotove jedi 

ter kupljene pripravljene glavne jedi. Največ anketiranih učiteljev hrano nikoli ne dosoli in 

sladka med uživanjem pri mizi, vedno odstrani vidno maščobo pri mesu, pogosto spreminja 

recepte, tako da doda manj jajc, maščob, sladkorja ali soli. Opaziti je trud anketiranih 

učiteljev, da bi se prehranjevali zdravo, a delež anketiranih učiteljev, ki sledi priporočilom, ni 

zelo visok. Hipotezo, da se učitelji glede na smernice zdravega prehranjevanja prehranjujejo 

zdravo, lahko delno potrdim, saj je bilo ugotovljeno, da posamezna priporočila upoštevajo 

manj pogosto.  

 

H2: Osnovnošolski učitelji se prehranjujejo bolj zdravo kot drugi odrasli prebivalci 

Slovenije. 

Rezultate raziskave sem primerjala z raziskavo Prehrambene navade odraslih prebivalcev 

Slovenije z vidika varovanja zdravja. Glede na rezultate raziskave ocenjujem, da anketirani 

učitelji zaužijejo več dnevnih obrokov hrane kot drugi odrasli prebivalci Slovenije, ki so 

sodelovali v primerjalni raziskavi. Drugi odrasli prebivalci Slovenije v večjem deležu uživajo 

mleko, navadni jogurt in sir, anketirani učitelji pa v večjem deležu uživajo smetano in skuto. 

Ocenjujem, da anketirani učitelji sadja, zelenjave in rib ne uživajo bolj pogosto kot drugi 

odrasli prebivalci Slovenije, Pogosteje drugi odrasli prebivalci Slovenije uživajo govedino in 

svinjino, redkeje kot anketirani učitelji pa druge vrste mesa. V večjem deležu anketirani 

učitelji uživajo mesne izdelke kot pa drugi odrasli prebivalci Slovenije. Olje v vsakodnevni 

prehrani v večjem deležu uporabljajo drugi odrasli prebivalci Slovenije. Večji delež drugih 

odraslih prebivalcev Slovenije nikoli ne uživa masla, margarine, ocvirkov, svinjske masti 

(razen majoneze). Drugi odrasli prebivalci Slovenije redkeje uživajo kosmiče in žitne kaše. 

Anketirani učitelji pogosteje uživajo kruh kot drugi odrasli prebivalci Slovenije. Večji delež 

drugih odraslih prebivalcev Slovenije uživa sladkor kot anketirani učitelji, podoben je delež 

tako drugih odraslih prebivalcev Slovenije kot tudi anketiranih učiteljev, ki nikoli ali enkrat 

na mesec uživajo med, marmelado in čokolado. Večji delež anketiranih učiteljev uživa 

navadno vodo, enako pogosto tako drugi odrasli prebivalci Slovenije kot tudi anketirani 

učitelji uživajo pivo, anketirani učitelji pogosteje uživajo vino. Večji delež drugih odraslih 

prebivalcev Slovenije uživa ocvrte jedi, anketirani učitelji pa pogosteje uživajo hitro hrano, 

gotove in polgotove jedi ter kupljene pripravljene glavne jedi. Največji delež drugih odraslih 

prebivalcev Slovenije kot tudi anketiranih učiteljev nikoli dodatno ne dosoli in sladka hrane 

na mizi ter vedno odstrani vidno maščobo pri mesu. Večji delež anketiranih učiteljev 

spreminja recepte za bolj zdrav način priprave jedi po receptu. Na podlagi literature in 
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rezultatov analize empiričnega dela, ne morem trditi, da se učitelji bolj držijo smernic 

zdravega prehranjevanja oz. da se bolj zdravo prehranjujejo, zato hipotezo ne morem potrditi. 

Natančnejše statistične analize primerjave prehranskih navad učiteljev in drugih odraslih 

prebivalcev Slovenije zaradi različnih virov podatkov ni bilo mogoče pripraviti. Primerjavo 

sem naredila na osnovi dostopnih podatkov, ki so v večini primerov predstavljali deleže 

anketirancev. V prihodnje bi bilo priporočljivo izvesti enotno raziskavo, s katero bi lahko 

podrobneje analizirali in primerjali prehranske navade učiteljev in drugih skupin prebivalstva.  

 

H3: Osnovnošolski učitelji imajo pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja. 

Odnos učiteljev do zdravega načina prehranjevanja sem ovrednotila na podlagi trditev, ki so 

jih anketirani učitelji ovrednotili z Likertovo lestvico. Strinjanje učiteljev z naslednjimi 

trditvami kažejo na to, da imajo učitelji pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja: 

prehranjujem se zdravo, zdrave prehranske navade so ključ do boljšega zdravja in počutja, 

dnevno zaužijem dovolj sadja in zelenjave, izogibam se živilom z visokim deležem maščob, 

izogibam se živilom z visokim deležem sladkorja, popijem dovolj tekočine čez dan, redno 

uživanje zajtrka, kosila in večerje vodi do boljšega zdravja in počutja, vsak dan je potrebno 

zaužiti priporočeno količino sadja in zelenjave, živila z visokim deležem maščob in sladkorja 

škodujejo mojemu zdravju, imam dovolj znanja o zdravem načinu prehranjevanja, 

nameravam pojesti več sadja in zelenjave ter v prehrano vključevati manj živil z visokim 

deležem maščob in sladkorja. Z nekaterimi trditvami anketirani učitelji ne morejo izraziti 

točno strinjanja oz. nestrinjanja, samo z dvema trditvama pa se anketirani učitelji ne strinjajo: 

zdravo se začnem prehranjevati, ko opazim da pridobivam na masi in pojem preveč 

prigrizkov. Na podlagi rezultatov empiričnega dela lahko sklepamo, da imajo učitelji 

pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja, saj se močno strinjajo z naslednjimi 

trditvami: zdrave prehranske navade so ključ do boljšega zdravja in počutja, redno uživanje 

zajtrka, kosila in večerje vodi do boljšega zdravja in počutja, vsak dan je potrebno zaužiti 

priporočeno količino sadja in zelenjave, izogibam se živilom z visokim deležem maščob, živila 

z visokim deležem maščob in sladkorja škodujejo mojemu zdravju. Zato lahko hipotezo 

potrdim.  

 

H4: Osnovnošolski učitelji menijo, da ima šolsko okolje pozitiven vpliv na oblikovanje 

zdravih prehranskih navad učencev. 

Kakšen vpliv ima šolsko okolje na oblikovanje zdravih prehranskih navad učencev sem 

preverjala s trditvami, ki so jih anketirani učitelji ovrednotili z Likertovo lestvico. Z 
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naslednjimi trditvami, ki preverjajo mnenja učiteljev o vplivu šolskega okolja na oblikovanje 

prehranskih navad učencev, so se učitelji strinjali: učitelj lahko na različne načine spodbuja 

učence k uživanju zdrave hrane, pohvalim učence med malico/kosilom, če zaužijejo zdravo 

hrano, učence pri malici/kosilu spodbujam, da zaužijejo čim več zdrave hrane, šolska 

prehrana je ustrezna in spodbuja zdrave prehranske navade učencev, učitelj s svojimi 

prehranskimi navadami daje vzgled učence, dobro prehransko izobraževanje vpliva na to, da 

se učenci bolj zdravo prehranjujejo. Menijo, da lahko s svojim zgledom in pohvalami 

učencev, prispevajo k oblikovanju zdravih prehranskih navad učencev ter, da je pomembno 

zagotoviti ustrezno šolsko okolje, ki bi pripomoglo k oblikovanjem zdravih prehranskih navad 

učencev. Hipotezo lahko potrdim. 

 

Na podlagi teoretičnega dela in analize rezultatov v empiričnem delu, lahko zaključim, da se 

imajo učitelji interes prehranjevati v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja in imajo 

razvit pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja. Glede na pomanjkljivosti v 

zdravem načinu prehranjevanja učiteljev, predlagam izboljšave na prehranskem področju, ki 

bi pripomogle k izboljšavi prehranjevalnega vedenja učiteljev: 

- pogostejše uživanje popoldanske malice in večerje, 

- pogostejše uživanje posnetega mleka in mlečnih izdelkov z manj maščobe, 

- pogostejše uživanje zelenjave, 

- pogostejše uživanje rib in 

- pogostejše pitje navadne vode čez dan. 

  

Učitelji so mnenja, da imajo premalo znanja o zdravem prehranjevanju hkrati pa se zavedajo, 

da imajo lahko pomembno vlogo pri oblikovanju prehranskih navad učencev in so 

pripravljeni to vlogo tudi uresničevati. Pomembno je, da učitelji razvijejo pozitiven odnos do 

zdravega načina prehranjevanja in oblikujejo zdrave prehranske navade. Z zdravimi 

prehranskimi navadami lahko učitelji prispevajo k ohranjanju in krepitvi lastnega zdravja, s 

svojim zgledom pa vplivajo tudi na prehransko vzgojo otrok in mladostnikov. Izpostavila bi 

pomembnost stalnega prehranskega izobraževanja za učitelje, ki bi vplivalo na stališča in 

vedenja učiteljev ter prispevalo tudi k ozaveščanju, da lahko v šoli vplivajo na oblikovanje 

zdravih prehranskih navad učencev. Prehransko izobraževanje bi bilo lahko vključeno tudi v 

študijske programe, v katerih se izobražujejo bodoči učitelji.  
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