
Miloševič, K., (2016). Prehranjevalne navade predšolskih otrok. Diplomska naloga. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

   
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKA NALOGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATJA MILOŠEVIČ



Miloševič, K., (2016). Prehranjevalne navade predšolskih otrok. Diplomska naloga. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 
 

 
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: Predšolska vzgoja 

 

 

 

 

 

 

 

PREHRANJEVALNE NAVADE PREDŠOLSKIH 

OTROK 

DIPLOMSKA NALOGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor: doc. dr. Stojan Kostanjevec 

Somentorica: asist. Martina Erjavšek  Kandidatka: Katja Miloševič 

 

 

 

Ljubljana, september 2016 



Miloševič, K., (2016). Prehranjevalne navade predšolskih otrok. Diplomska naloga. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 
 

 
 

ZAHVALA 

 

Zahvaljujem se mentorju, doc. dr. Stojanu Kostanjevcu, in njegovi asistentki, Martini 

Erjavšek, za potrpežljivost, strokovno svetovanje in pomoč pri nastajanju diplomske naloge. 

 

Iskreno se zahvaljujem mami Meti in očetu Milanu za dolgoletno spodbujanje ter podporo, 

ker sta verjela vame v času študija in za pomoč pri pisanju ter izdelavi diplomske naloge. 

 

Prav tako pa se zahvaljujem vsem tistim, ki ste mi pomagali in stali ob strani na moji študijski 

poti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miloševič, K., (2016). Prehranjevalne navade predšolskih otrok. Diplomska naloga. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 
 

   
 

POVZETEK 

Prehranjevalne navade si otroci pridobijo v prvih letih življenja, zato je priporočljivo, da so že 

v najzgodnejših letih deležni čim bolj raznolike prehrane ter vključeni v okolje, ki zagotavlja 

oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad. V diplomski nalogi smo ugotavljali, kakšne 

prehranjevalne navade imajo predšolski otroci po oceni njihovih staršev. Namen diplomske 

naloge je ugotoviti, ali se pojavljajo razlike v prehranjevalnih navadah med otroki prve in 

druge starostne skupine. V raziskavo je bilo vključenih 100 staršev predšolskih otrok iz 

ljubljanskih vrtcev. Podatke smo pridobili z anketiranjem staršev. Rezultati so pokazali, da 

med otroki prve in druge starostne skupine ni pomembnih razlik v prehranjevalnih navadah. 

Večina otrok obeh starostnih skupin zajtrkuje in uživa popoldansko malico v vrtcu, prav tako 

večina otrok vsak dan večerja. Tako so rezultati pokazali, da otroci, tako med tednom kot med 

vikendom, zaužijejo v povprečju 5 obrokov na dan. Prostor, kjer v domačem okolju 

najpogosteje uživajo obroke, pa je v večini za mizo, skupaj z družino. Starši pripravljajo 

otrokom zdrave prigrizke. Starejši otroci večkrat zaužijejo tudi sladke prigrizke, kot so 

piškoti, čokolada, bonboni. Sadje uživajo pogosteje kot zelenjavo. Kljub temu da otroci med 

tednom doma zaužijejo manj obrokov kot v vrtcu, je pomembno, da starši na ustrezen način 

poskrbijo za zdravo prehrano v domačem okolju. Pomembno je, da je prehrana uravnotežena 

in da jo otroci uživajo v prijetnem družinskem okolju. Starši morajo poskrbeti za 

spodbujevalne dejavnike, ki bodo spodbujali zdravo prehranjevanje otrok in drugih družinskih 

članov.  

 

Ključne besede: prehrana, zdrava prehrana, prehranjevalne navade, vrtec, predšolski otroci. 
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ABSTRACT 

Children gain their eating habits in the first years of their lives. Therefore it is essential to 

offer them a variety of food from an early age and to introduce them to healthy eating habits. 

The purpose of this diploma thesis is to determine what kind of eating habits preschool 

children have according to their parents' evaluation and whether there are any differences in 

eating habits between the two age groups (2 and 4-year-olds). 100 questionnaires were 

distributed to children's parents. The results have shown no statistically important differences 

in eating habits between the two age groups. The majority of 2 and 4-year old children eat 

their breakfast and aftenoon meal in the kindergarten and most children eat dinner every day. 

On average children are served 5 meals a day. When at home most children consume their 

meals at the dinning table together with their families. Parents provide their children with 

healthy snacks. Older children consume more high sugar content snacks, e. g. biscuits, 

chocolate and candies. They consume fruit more often than vegetables. Even though children 

have more meals in the kindergarten it is essential for parents to provide them with healthy 

food in their households. The nutrition should be well balanced and consumed in a pleasant 

environment. Parents should encourage their children and other family members to have a 

healthy nutrition. 

 

 

Keywords: nutrition, healthy nutrition, eating habits, kindergarten, preschool children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miloševič, K., (2016). Prehranjevalne navade predšolskih otrok. Diplomska naloga. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 
 

  I 
 

Kazalo vsebine 

Kazalo vsebine ............................................................................................................................ I 

Kazalo preglednic ..................................................................................................................... III 

Kazalo slik ................................................................................................................................ IV 

1 UVOD ..................................................................................................................................... 1 

2 ZNAČILNOSTI PREHRANE PREDŠOLSKIH OTROK IN NJIHOVE 

PREHRANJEVALNE NAVADE ................................................................................ 2 

2.1 Oblikovanje prehranjevalnih navad pri otrocih ................................................................ 2 

2.1.1 Otroci stari od 1 do 3 let ............................................................................................ 2 

2.1.2 Otroci stari od 4 do 6 let ............................................................................................ 3 

2.2 Posebnosti v prehranjevalnih navadah ............................................................................. 4 

2.2.1 Neofobija .................................................................................................................... 4 

2.2.2 Izbirčnost .................................................................................................................... 5 

2.2.3 Alergija na hrano ........................................................................................................ 6 

3 PREHRANSKA PRIPOROČILA ZA PREHRANO PREDŠOLSKIH OTROK ................... 7 

3.1 Prehranska piramida ......................................................................................................... 7 

3.2 Beljakovine ....................................................................................................................... 9 

3.3 Maščobe ............................................................................................................................ 9 

3.4 Ogljikovi hidrati ............................................................................................................. 10 

3.5 Mineralne snovi .............................................................................................................. 12 

3.6 Voda ................................................................................................................................ 13 

3.7 Vitamini .......................................................................................................................... 14 

4 POSLEDICE NEUSTREZNEGA PREHRANJEVANJA OTROK ..................................... 16 

4.1 Zaviralni in spodbujevalni dejavniki uživanja sadja in zelenjave .................................. 16 

4.2 Debelost pri otrocih ........................................................................................................ 17 

4.3 Prigrizki in televizija ...................................................................................................... 18 

4.4 Otroci in sladkarije ......................................................................................................... 19 

4.5 Vpliv prehrane na zdravje zob ........................................................................................ 20 

5 EMPIRIČNI DEL .................................................................................................................. 21 

5.1 Problem in namen ........................................................................................................... 21 

5.2 Raziskovalne hipoteze .................................................................................................... 21 

5.3 Raziskovalna metoda ...................................................................................................... 21 

5.4 Opis vzorca ..................................................................................................................... 21 



Miloševič, K., (2016). Prehranjevalne navade predšolskih otrok. Diplomska naloga. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 
 

  II 
 

5.5 Postopek zbiranja podatkov ............................................................................................ 22 

5.6 Opis instrumenta ............................................................................................................. 22 

5.7 Postopek obdelave podatkov .......................................................................................... 23 

6 REZULTATI ......................................................................................................................... 24 

6.1 Čas, ki ga otrok preživi v vrtcu ....................................................................................... 24 

6.2 Uživanje obrokov hrane v vrtcu in doma ....................................................................... 24 

6.2.1 Število obrokov med tednom in vikendom .............................................................. 24 

6.2.2 Zajtrk pred odhodom v vrtec .................................................................................... 25 

6.2.3 Uživanje popoldanske malice .................................................................................. 25 

6.2.4 Uživanje večerje ....................................................................................................... 26 

6.2.5 Zajtrk med vikendom ............................................................................................... 27 

6.3 Prehrana v vrtcu .............................................................................................................. 29 

6.4 Prigrizki .......................................................................................................................... 30 

6.5 Uživanje sadja in zelenjave ............................................................................................ 31 

6.6 Živila z več sladkorja in različne vrste pijač .................................................................. 35 

6.7 Najpogostejše jedi, ki jih otroci zelo radi uživajo in jedi, ki jih ne marajo .................... 37 

7 RAZPRAVA ......................................................................................................................... 40 

8 ZAKLJUČEK ........................................................................................................................ 42 

9 LITERATURA ...................................................................................................................... 44 

10 PRILOGA ............................................................................................................................ 48 

 

 



Miloševič, K., (2016). Prehranjevalne navade predšolskih otrok. Diplomska naloga. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 
 

  III 
 

Kazalo preglednic 

Preglednica 1: Starost in spol otroka ........................................................................................ 22 

Preglednica 2: Dokončana izobrazba staršev otok 1. in 2. SK ................................................. 22 

Preglednica 3: Število otrok 1. in 2. SK glede na čas, ki ga preživijo v vrtcu  ...................... 244 

Preglednica 4: Število otrok glede na število dnevno zaužitih obrokov glede na dan in SK 

otrok ........................................................................................................................... 24 

Preglednica 5: Število in delež otrok 1. in 2. SK glede na kraj uživanja popoldanske malice 25 

Preglednica 6: Število in delež otrok glede na vrsto jedi in živil, ki jih najpogosteje uživajo za 

večerjo ........................................................................................................................ 27 

Preglednica 7: Število in delež otrok glede na najpogostejšo vrsto prigrizkov pri otrocih 1. in 

2. SK ........................................................................................................................... 31 

Preglednica 8: Prikaz povprečne vrednosti priljubljenosti sadja med otroki glede na SK....... 32 

Preglednica 9: Uživanje sadja med otroki 1. in 2. SK glede na dnevni obrok ......................... 33 

Preglednica 10: Pogostost uživanja sadja in zelenjave na dan med otroki 1. in 2. SK ............ 34 

Preglednica 11: Prikaz povprečne vrednosti priljubljenosti zelenjave med otroki glede na SK

 .................................................................................................................................... 34 

Preglednica 12: Pogostost uživanja sladkarij med otroki glede na SK .................................... 36 

 



Miloševič, K., (2016). Prehranjevalne navade predšolskih otrok. Diplomska naloga. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 
 

  IV 
 

Kazalo slik 

Slika 1: Prehranska piramida ...................................................................................................... 8 

 



Miloševič, K., (2016). Prehranjevalne navade predšolskih otrok. Diplomska naloga. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 
 

  V 
 

Kazalo grafov 

Graf 1: Delež otrok, ki zajtrkujejo doma, glede na starostno skupino ..................................... 25 

Graf 2: Delež otrok, ki uživajo večerjo ob določenem času, glede na starostno skupino ........ 26 

Graf 3: Delež otrok, ki uživajo večerjo v različnih prostorih, glede na starostno skupino ...... 27 

Graf 4: Delež otrok glede na uživanje zajtrka med vikendom in glede na starostno skupino 

otrok ........................................................................................................................... 28 

Graf 5: Delež otrok, ki uživajo zajtrk v različnih prostorih, glede na starostno skupino ......... 29 

Graf 6: Delež staršev glede na pogostost spremljanja vrtčevskega jedilnika .......................... 30 

Graf 7: Delež otrok, ki uživajo prigrizke med gledanjem televizije, glede na starostno skupino

 .................................................................................................................................................. 31 

Graf 8: Uživanje pijač med otroki glede na starostno skupino ................................................ 37 

Graf 9: Delež otrok, ki uživajo jedi, ki jih imajo radi, glede na starostno skupino .................. 38 

Graf 10: Delež otrok, ki ne marajo določenih jedi, glede na starostno skupino ...................... 38 

 

 



Miloševič, K., (2016). Prehranjevalne navade predšolskih otrok. Diplomska naloga. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 
 

  VI 
 

Seznam uporabljenih kratic 

 

SK starostna skupina 

1. SK 1. starostna skupina 

2. SK 2. starostna skupina 

 

 



Miloševič, K., (2016). Prehranjevalne navade predšolskih otrok. Diplomska naloga. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

1 
 

1 UVOD 

Za zdrav otrokov razvoj so pomembni okolje, v katerem odrašča, ljubezen njegovih najbližjih 

ter vzgoja, ki jo je deležen doma in v vrtcu. Ob tem pa premalo pozornosti posvečamo vlogi 

prehrane, saj lahko nepopolna prehrana resno ogrozi otrokovo zdravje. Na žalost večina otrok 

odklanja sveže sadje in zelenjavo, vendar bi starši kljub temu morali poskrbeti, da bi njihovi 

otroci vsak dan zaužili dovolj obojega. Predvsem je pomembno, da si otrok že na začetku 

svojega življenja pridobi zdrave navade. Vrtec je idealna ustanova, kjer se pod strokovnim 

vodstvom lahko izvajajo dejavnosti za zdravo življenje. Seveda ne smemo pozabiti na 

družino, saj začnejo otroci najprej posnemati navade družinskih članov, ki se pomembno 

odražajo tudi  pri prehranjevanju – kaj, kdaj in koliko otroci pojedo.  

 

Zato smo se odločili, da raziščemo otrokove prehranske potrebe za zdravo rast in zdrav 

razvoj, kakšne prehranjevalne navade imajo v družinah, zakaj je vse več debelih otrok in 

zakaj otroci radi uživajo živila z več sladkorja. Zanimalo nas je tudi, po katerem sadju in 

zelenjavi otroci najraje posegajo oziroma ga uživajo. S pomočjo anketnega vprašalnika smo 

dobili odgovore na zastavljena vprašanja, vendar tega ni možno posplošiti na vse otroke prve 

in druge starostne skupine, saj je bil vzorec premajhen. 
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2 ZNAČILNOSTI PREHRANE PREDŠOLSKIH OTROK IN NJIHOVE 

PREHRANJEVALNE NAVADE 

2.1 Oblikovanje prehranjevalnih navad pri otrocih 

Družina predstavlja pomemben spodbujevalni ali zaviralni dejavnik zdravega prehranjevanja, 

saj je primarna naloga staršev ravno to, da otroka naučijo pravilnega, uravnoteženega in 

zdravega prehranjevanja. Starši so tisti, ki določajo, kakšna hrana je za njihovega otroka 

najprimernejša, čeprav se ta vselej ne sklada z njegovim okusom (Jabs in Devine, 2006). 

 

Zdrave prehranjevalne navade otrok so posebej pomembne, saj prav zdravi vzorci 

prehranjevanja v otroštvu omogočajo optimalno zdravje. Prehranjevalne navade, pridobljene 

v otroštvu, se prenašajo tudi na poznejše življenje, saj so možnosti, da se bodo zdravo 

prehranjevali kot odrasli, tako mnogo večje. Neprimerna prehrana je eden ključnih dejavnikov 

tveganja za zdravje v otroštvu in mladostništvu ter posledično v odrasli dobi, saj vpliva na 

globalno naraščanje čezmerne telesne mase in debelosti v populaciji (Gabrijelčič Blenkuš, 

Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005). 

 

Današnji glavni prehranski dejavniki varovanja zdravja so zadosten vnos zelenjave in sadja, 

omejevanje pogostosti vnosa energijsko goste in hranilno revne hrane (sladkarije in sladke 

pijače) ter redno uživanje treh do petih dnevnih obrokov (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).  

 

2.1.1 Otroci stari od 1 do 3 let  

Otrok se v prvih štirih do šestih mesecih življenja prehranjuje z materinim mlekom ali 

njegovimi nadomestki. Kdaj bo mati z dojenjem prenehala, je odvisno od posameznega 

doječega para, njunih želja in potreb. Vendar je pri tem treba upoštevati otrokove naraščajoče 

potrebe po mešani prehrani ter po razvijanju avtonomnosti in samostojnosti (Grant, 2002). 

Gabrijelčič Blenkuš (2013) navaja, da je v Sloveniji ob 6. mesecu starosti polno dojenih 8 % 

otrok.  

  

Večina pediatrov se danes strinjajo, da se goste hrane ne sme uvajati pred otrokovim četrtim 

mesecem starosti. Starost otroka pa ni edini dejavnik, od katerega je odvisno, ali lahko že 

uživa gosto hrano. Predvsem je pomembno, da otrok že sedi pokončno ob opori, da zmore 

pogledati predmet, ga zagrabiti ter nesti v usta in da so prebavni organi dovolj razviti, da se 

lahko presnavlja tudi druga hrana in ne le mleko. Tako se prične spoznavanje in okušanje 



Miloševič, K., (2016). Prehranjevalne navade predšolskih otrok. Diplomska naloga. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

3 
 

nove hrane. Otrok želi narediti vse sam in želi biti čim bolj samostojen. Hrano najprej 

raziskuje z rokami, s katerimi jo spravi v usta, pri čemer razvija določene motorične spretnosti 

(Kast-Zahn in Morgenroth, 2012). 

 

V drugem do tretjem letu se otrok počasi prilagaja na prehranjevalne navade družine. Tako 

uživa podobno hrano kot ostali družinski člani ter osvaja navade, kot so uporaba jedilnega 

pribora in primernega vedenja pri mizi. Otrokova dovzetnost za različne okuse se skozi razvoj 

spreminja, raziskovalci pa ugotavljajo, da sta prvi dve leti otrokovega življenja ključni za 

otrokovo spoznavanje različnih okusov in tekstur. Izpostavljenost raznovrstni hrani v tem 

obdobju ključno zaznamuje otrokovo pestrost prehranjevanja tudi v poznejših razvojnih 

obdobjih. Pri otrocih, ki začnejo pozneje uživati različne teksture hrane, je večja verjetnost 

pojava izbirčnosti (Podlesek, 2015). 

 

Za pravilno in zdravo oblikovanje prehranjevalnih navad je ključno, da je otrok zgodaj 

izpostavljen različnim okusom in teksturam (hrana, ki je primerna otrokovi starosti, 

zmožnosti predelave hrane v ustni votlini in v procesu prebave), prijetno in sproščeno vzdušje 

pri hranjenju ter nevsiljiva vztrajnost pri ponujanju različnih jedi. Pomembno je, da so starši 

otroku pozitiven model za uživanje pestre in zdrave hrane. Jedi, za katere starši želijo, da jih 

otrok uživa, naj bodo ves čas dostopne. Hkrati pa naj otroka ne silijo, da mora to jed pojesti in 

ga tudi ne kaznujejo, kadar jed zavrne. Negativno počutje, ki ga otrok doživi ob kazni, se 

namreč lahko prenese tudi na hrano (Podlesek, 2015). 

 

2.1.2 Otroci stari od 4 do 6 let 

Obdobje od četrtega leta dalje je za razvoj prehranjevalnih navad izrednega pomena, saj tisto, 

kar postane navada, težko odpravimo. Otroku v drugi starostni skupini zadostuje štiri do pet 

rednih dnevnih obrokov. Povečajo se energijske potrebe otroka zaradi nagle rasti, odvisne pa 

so seveda tudi od telesne aktivnosti (Elliman in Bedford, 2001). 

 

V tem obdobju bo otrok že znal pokazati, da mu je določena jed ali všeč ali pa da je ne mara. 

Tako otrok v tem obdobju želi uživati le določeno vrsto hrane, vse druge pa odklanja. Zaradi 

tega se starši z otrokom prepirajo in ga poskušajo prisiliti, da bi pojedel tudi tisto, česar ne 

mara. Pozorni morajo biti predvsem takrat, ko začne odklanjati živila iz določene skupine 

živil (sadje in zelenjava), saj  je njegova prehrana v tem primeru neuravnotežena in starši so 
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se primorani domisliti načina, kako ga pripraviti do tega, da mu bosta sadje in zelenjava 

teknila. Najboljši način zagotavljanja uravnotežene prehrane je, da otroku vsak dan ponudijo 

različna živila, in sicer škrobna živila, sadje, zelenjavo, meso, mleko ter mlečne izdelke in da 

bo s tem zaužil zadostno ter uravnoteženo količino beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, 

mineralov in vitaminov (Elliman in Bedford, 2001). 

 

Otroci pa so v tem obdobju tudi dojemljivi za oglaševanje hitre hrane, ki jih lahko vodi v 

neprimerne prehranjevalne navade. Poleg privlačnih oglasov bodo želeli posnemati tudi 

vrstnike ali starejše otroke, ki jih bodo videli uživati tovrstno hrano, zaradi česar jo bodo 

hoteli jesti tudi sami. Otrok posnema vrstnike tudi pri mizi. Marsikatero vrste hrane, ki jo je 

prej z veseljem užival, v tem obdobju začne odklanjati, ker jo odklanjajo tudi njegovi vrstniki 

(npr. solato). Ker se najbolj učijo z zgledom, morajo nujno prisostvovati družinskim obrokom, 

da bodo usvojili osnove primernega vedenja za mizo. Pri približno štirih letih starosti se otroci 

naučijo pravilno uporabljati nož in vilice (Davies, 2009). 

 

2.2 Posebnosti v prehranjevalnih navadah 

Namen tega poglavja je predstaviti, do kakšnih težav oziroma posebnosti lahko pride v 

prehranjevanju zdravih otrok.  

 

2.2.1 Neofobija 

Beseda neo pomeni novo, fobija pa strah, tako da prehranska neofobija pomeni strah pred 

novo hrano. Pri prvem pokušanju nove jedi so posamezniki s prehransko neofobijo bolj 

zadržani kot druge osebe in sicer prav zaradi tega, ker jim je jed nepoznana. Jedi, ki so jim 

poznane, neofobični posamezniki vrednotijo podobno kot drugi in so jih pripravljeni zaužiti v 

podobni meri, jedi, ki so zanje nove, pa so manj voljni zaužiti in menijo, da jim bo hrana ob 

pokušanju manj všeč (Podlesek, 2015). 

 

Zavračanje hrane se pri posamezniku s prehransko neofobijo ne zgodi šele ob pokušanju 

hrane, temveč jo zavrne že v trenutku, ko jo zagleda. Če se mu videz hrane zdi »čuden«, jo bo 

zavrnil in je ne bo želel pokusiti. Hrano bo torej lahko nekritično ovrednotil kot slabo, ne da 

bi jo sploh pokusil. Otroka s prehransko neofobijo bomo zelo težko prepričali, naj hrano, ki jo 

prvič vidi, vsaj pokusi, preden reče, da je zanič in je ne bo jedel (Podlesek, 2015). 
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Otroško zavračanje nekaterih vrst sadja in zelenjave naj bi bilo bolj posledica neutemeljenih 

pričakovanj glede okusa hrane kot dejanskega zavračanja okusa. Problem prisotnosti 

neutemeljenih pričakovanj glede okusa hrane pri otroku je v tem, da hrano zaradi njih 

zavrača, ne da bi jo pred tem sploh kadarkoli pokusil. Njegov prehranski repertoar tako lahko 

ostaja skromen, kar lahko povzroča skrbi njegovim staršem. Če ima otrok prehransko 

neofobijo, je dobro, da jo začnemo čim prej odpravljati. Manj časa ko ostane prisotna, bolj 

enostavno bo spreminjanje otrokovega neprilagojenega odnosa do hrane (Podlesek, 2015). 

 

Raziskave, ki jih v svoji razpravi opisuje Podlesek (2015), kažejo, da prehranska neofobija 

spreminja krivuljo od otroštva do mladostništva. V obdobju dojenčka je krivulja minimalna, 

nato narašča skozi zgodnje otroštvo in pozneje upada. To pomeni, da se bomo pri triletnih 

otrocih večkrat srečali z zavračanjem nove, nepoznane hrane, saj pri tej starosti postajajo 

otroci vedno bolj samostojni in neodvisni, se vedno pogosteje srečujejo z novo hrano ter so se 

vedno bolj sposobni sami zase odločati, kaj bodo pojedli. Če prehranska neofobija ne bi 

upadala, bi bilo to evolucijsko neprilagojeno. 

 

2.2.2 Izbirčnost  

V nasprotju s prehransko neofobijo, pri kateri gre za zavračanje hrane, ki je otroku nova in 

nepoznana, je izbirčnost povezana z zavračanjem velikega števila tako nepoznanih kot tudi 

poznanih jedi. Izbirčen otrok hrano zavrača zato, ker ve, da mu njen okus ne bo všeč in ker 

mu pri vsakokratnem okušanju pušča negativne občutke. Glavna razlika med prehransko 

neofobijo in izbirčnostjo je, da prva pomeni, da otrok hrane noče pokusiti, druga pa, da noče 

sprejeti njenega okusa oziroma je noče jesti. Izbirčni otroci so običajno tisti otroci, ki zaradi 

zavračanja znanih in neznanih jedi uživajo premalo raznoliko hrano ali zaužijejo premajhne 

količine hrane. Izbirčnost se odraža predvsem v manjšem vnosu zelenjave in manjši 

pripravljenosti za pokušanje novih jedi (Podlesek, 2015). 

 

Za izbirčnega otroka je lahko značilna tudi prehranska neofobija (kdor zavrača okus številnih 

jedi, lahko zavrača tudi pokušanje nove, nepoznane hrane), medtem ko izbirčnost ni del 

prehranske neofobije (kdor zavrača okus neke hrane in je torej v zvezi z njo izbirčen, jo je 

pred tem nujno okusil, kar pomeni, da je premagal prehransko neofobijo in je hrano dal v 

usta). Torej se obe posebnosti v prehranjevalnih navadah povezujeta in pogosto tudi 

pojavljata skupaj, pa vendar sta to ločena pojava (Podlesek, 2015). 
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Otrokov spekter za okus se oblikuje in intenzivno razvija v prvih šestih do sedmih letih. 

Njihova čutila za okus so neskončno prilagodljiva, zato bodo osebna doživetja, ki jih 

doživljajo v tem obdobju, uravnavala njegove prehranjevalne navade vse do konca življenja. 

Z vstopom v šolo pa nastopi daljše obdobje, v katerem otroci jedo v glavnem tisto, kar jejo 

njihovi vrstniki (Juul, 2012). 

 

2.2.3 Alergija na hrano 

Alergija na hrano nastane zaradi pretiranega imunskega odziva nanjo. Predvsem gre za tuje 

beljakovine, proti katerim je telo med enim izmed prejšnjih stikov razvilo obrambne celice. 

Če vnovič pride do stika s to tujo beljakovino, se imunski sistem odzove pretirano. To se 

lahko zgodi takoj ali šele z zamikom dveh do oseminštiridesetih ur. Imunski odziv se lahko 

izraža na različne načine, od glavobola, srbečice kože, bruhanja do hitrega padca krvnega 

tlaka in v hujših primerih pride tudi do anafilaktičnega šoka (Webster-Gandy, 2013). 

 

Za pravilno zdravljenje alergije na živila je potrebno potrditi diagnozo pri zdravniku oziroma 

strokovnjaku za prehrano. Ko strokovnjak ugotovi, katera snov povzroča alergijsko reakcijo, 

je zdravljenje preprosto, saj jo je potrebno izločiti iz prehrane. Diagnostika alergij mora biti 

skrbno nadzorovana, saj lahko pride zaradi pomanjkanja hranilnih snovi do povečanega 

tveganja za nastanek bolezni. To je še posebno pomembno pri otrocih, ki za normalno rast in 

ohranjanje zdravja potrebujejo zadostno preskrbo s pravimi hranilnimi snovmi. Nekatere 

alergije so dedne ali pa so posledica izpostavljenosti ploda alergenom, ko je ta še v maternici, 

in v prvih mesecih življenja (Kast-Zahn in Morgenroth, 2012). 

 

Med najpogostejša živila, ki povzročajo alergije, so kravje mleko (laktoza), žita, kot so 

pšenica, rž, oves in ječmen (gluten), oreščki, jajca in ribe (Webster-Gandy, 2013). 
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3 PREHRANSKA PRIPOROČILA ZA PREHRANO PREDŠOLSKIH 

OTROK 

Hranilne snovi so snovi v hrani, ki jih organizem potrebuje za rast, razvoj in razmnoževanje. 

Otrok za zdrav razvoj potrebuje hrano, ki bo vsebovala zadostno in uravnoteženo količino 

beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, mineralov in vitaminov.  

 

Energijske potrebe otrok prve starostne skupine (od 1. – 3. leta): 

� dečki: 1230 kcal na dan, 

� deklice: 1165 kcal na dan. 

 

Energijske potrebe otrok druge starostne skupine (od 4. – 6. leta): 

� dečki: 1715 kcal na dan, 

� deklice: 1545 kcal na dan (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).  

 

Priporočene celodnevne energijske vnose je treba porazdeliti po posameznih obrokih tako, da 

predstavlja:  

� zajtrk 18 – 22 % celodnevnega energijskega vnosa,  

� dopoldanska malica 10 – 15 % celodnevnega energijskega vnosa,   

� kosilo 35 – 40 % celodnevnega energijskega vnosa,  

� popoldanska malica 10 – 15 % celodnevnega energijskega vnosa,  

� večerja 15 – 20 % celodnevnega energijskega vnosa (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). 

 

3.1 Prehranska piramida 

Prehranska piramida je grafični prikaz živil in količine, ki naj bi jo vsak otrok in tudi odrasla 

oseba zaužila vsak dan. Pri tem moramo upoštevati, da višje kot so na prehranski piramidi 

uvrščena živila, manj jih moramo na dan pojesti. Poleg ustreznega prehranjevanja je 

pomembna tudi zadostna telesna aktivnost kot je prikazano na Sliki 1 (Birk, 2001).  
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Slika 1: Prehranska piramida  

 

Vir: CINDI Slovenija, Z zdravo prehrano in gibanjem do zdravja (prehranska piramida) 

 

Uravnotežena, zdrava prehrana temelji na šestih poglavitnih skupinah živil: 

Skupina 1 – sadje: vsakodnevno uživanje, dvakrat na dan, od 2 do 4 enote (ena enota je 1 

manjši plod banane, 1 srednje velika breskev, 1 hruška, 1 srednje veliko 

jabolko, 3 mandarine). 

Skupina 2 – zelenjava: vsakodnevno uživanje, dva- do trikrat na dan, od 3 do 5 enot (ena 

enota je 1 lonček kuhanega brokolija ali cvetače ali kislega zelja, 1 skleda 

zelene solate, 1 veliko korenje, 2 paradižnika).  

Skupina 3 – žita, žitni izdelki in druga ogljikohidratna živila: vsakodnevno uživanje, od 9 do 

17 enot na dan (ena enota je pol kosa kruha, pol male žemlje, 2 veliki žlici 

kosmičev ali kuhanega riža ali kuhanih testenin, 1 srednje velik krompir). 

Skupina 4 – mleko in mlečni izdelki: vsakodnevno uživanje, od 2 do 4 enote na dan (ena 

enota je 1 skodelica mleka, 1 lonček jogurta, pol rezine manj mastnega 

sira, 3 žlice puste skute). 

Skupina 5 – meso, ribe in zamenjave: tedensko uživanje, od 3 do 5 enot (ena enota je 1 

sardela, pol manjšega zrezka, 4 rezine pršuta, 1 celo jajce, 4 žlice 

kuhanega fižola, boba, leče, čičerike, soje). 
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Skupina 6 – živila, ki vsebujejo veliko maščob in sladkorjev: uživamo redko in v manjših 

količinah (oreščki, različne vrste kakovostnih rastlinskih olj, surovo 

maslo, margarina, oreščki, sladkor, kisla/sladka smetana, marmelada, 

paštete, sladoled, peciva). 

 

Poleg vseh teh živil morajo otroci in odrasli zaužiti dovolj tekočine, večkrat na dan, predvsem 

vode in nesladkanega čaja (Hlastan Ribič in Šerona, 2012). 

 

3.2 Beljakovine  

Beljakovine so pomembna hranilna snov v otrokovi prehrani, saj jih telo potrebuje za gradnjo 

novega tkiva. Pomembne so pri obrambi organizma pred mikroorganizmi in drugimi tujimi 

snovmi, saj so sestavine protiteles. Ko beljakovine, ki so v celici, odigrajo svojo vlogo, se 

razgradijo in jih nato organizem izrabi kot energijske snovi. Priporočena količina beljakovin v 

dnevni prehrani se spreminja gleda na spol, starost in telesno maso otrok. Otroci v starosti od 

enega do treh let potrebujejo 11,7 g/dan beljakovin, otroci, stari od štiri do šest let, pa 

potrebujejo 14,8 g/dan. Pomembni viri beljakovin so mleko in mlečni izdelki ter meso, ribe in 

zamenjave (Webster-Gandy, 2013).  

 

Če organizem s prehrano dobi premalo beljakovin, začne izrabljati lastne beljakovine za 

energijo. Najprej izrabi beljakovine iz krvi (slabokrvnost, neodpornost), nato iz mišičnega 

tkiva, nazadnje pa iz življenjsko pomembnih organov. Prav tako ni zaželeno preveč 

beljakovin, saj lahko obremenjujejo presnovo in vplivajo na slabo izkoriščenje kalcija 

(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). 

 

Ocenjeno je, da mora 32 % celotnega vnosa beljakovin pri predšolskem otroku pripadati 

esencialnim aminokislinam. Priporočena količina beljakovin je določena s posameznikovo 

starostjo in spolom (Webster-Gandy, 2013). 

 

3.3 Maščobe 

Maščobe so hranilne snovi, ki naj bi zagotovile do 30 % celotnega dnevnega vnosa energije. 

Maščobe so bistven del naše prehrane, čeprav je veliko napisano o njihovih škodljivih 

učinkih. Zaradi maščob ima marsikatera hrana boljši okus in so velik vir energije. Pomembne 

so kot vir bistvenih maščobnih kislin in vitaminov, ki so topni v maščobah (A, D, E, K). Za 
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človeški organizem so najpomembnejše nenasičene maščobne kisline, med katerimi sta tudi 

linolna in linolenska kislina. Delujeta ugodno na naše zdravje, zato dajemo v prehrani 

prednost oljem, ne smejo pa biti edini vir maščob (Webster-Gandy, 2013).  

 

Maščobam podobne snovi 

Pomembne so tudi maščobam podobne snovi, kot so fosfatidi, karotenoidi in steroidi. Med 

najpomembnejša fosfatida spadata lecitin in kefalin, ki sodelujeta pri tvorbi celičnih membran 

možganskih in živčnih celic. Lecitin se uporablja tudi v živilski industriji in sicer kot 

emulgator pri proizvodnji margarine in čokolade. Karotenoidi nastajajo v rastlinskih celicah, 

v korenju, marelicah in solatah, ki vsebujejo ß-karoten. Organizem iz njih tvori življenjsko 

pomemben vitamin A. Predstavnik steroidov pa je holesterol, ki nastaja v jetrih (približno 90 

%), dobimo pa ga tudi s hrano (10 %). Holesterol je v organizmu sestavni del celičnih 

membran, tvori žolčne kisline, vitamin D in pomembne hormone (Kodele, Suwa-Stanojević in 

Gliha, 2000). 

 

Premalo maščob v hrani je škodljivo, saj lahko pride do pomanjkanja bistvenih maščobnih 

kislin (motnje pri tvorbi celic) in vitaminov. Z vsakodnevno prehrano običajno zaužijemo 

preveč maščob, saj je bolj mastna hrana običajno okusnejša in bolj nasitna, vendar pa pri 

premajhni fizični aktivnosti povzroča debelost in kopičenje holesterola (Kodele idr., 2000). 

 

Otroci in mladostniki imajo za rast dodatne potrebe po energiji, posebej v prvih letih življenja 

in med pubertetno fazo rasti. Dojenčki v prvih mesecih življenja potrebujejo visoko 

energijsko gostoto, ki jo je mogoče doseči le z maščobo, saj lahko uživajo le omejene količine 

hrane. Že v otroški dobi pa obstajajo tesne povezave med prehrano, maščobami v krvi in 

nastankom sprememb v ožilju. Zato si je treba od 2. leta življenja naprej prizadevati za 

postopno zmanjševanje na splošno prevelikega vnosa maščob. Pri otrocih se zdi uresničljivo 

vsaj zmanjšanje uživanja maščob na 30 – 35 % vnosa energije (Referenčne vrednosti za vnos 

hranil, 2003).  

 

3.4 Ogljikovi hidrati 

Osnovna naloga ogljikovih hidratov je, da telesu zagotovijo potrebno energijo. Ko se v 

celicah povežejo s kisikom, nastaneta ogljikov dioksid in voda, sprosti pa se energija. 

Ogljikovi hidrati in omejene količine maščob naj bi dali približno 50 % celotne energije, ki jo 
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človek potrebuje na dan. Predšolski otroci, ki so vsakodnevno zelo aktivni, to energijo nujno 

potrebujejo (Webster-Gandy, 2013).  

 

Monosaharidi 

Monosaharidi, ki sodijo med enostavne ogljikove hidrate, so glukoza, fruktoza in galaktoza. V 

živilih glukozo najdemo v sadju in zelenjavi, v grozdju in čebuli, v telesu pa jo imenujemo 

tudi krvni sladkor in je v organizmu stalen energijski vir. Fruktozo ali sadni sladkor najdemo 

v sadju in medu, galaktoza pa je sestavina mlečnega sladkorja (Milić, 2008).  

 

Disaharidi 

Disaharidi, ki prav tako sodijo med enostavne ogljikove hidrate, so saharoza (pridobijo jo iz 

sladkorne pese ali sladkornega trsa), maltoza (pšenični in ječmenov slad, ki se uporabljata za 

slajenje živil in v proizvodnji piva) in laktoza (mlečni sladkor, ki ga v naravno obliki najdemo 

samo v mleku) (Webster-Gandy, 2013).  

 

Polisaharidi 

Med polisaharide ali sestavljene ogljikove hidrate uvrščamo glikogen, škrob in vlaknine. 

Glikogen je rezervni ali jetrni škrob, nahaja pa se v živilih živalskega izvora in v človeškem 

organizmu. Škrob je glavni predstavnik ogljikovih hidratov. Največ ga je v žitu, krompirju, 

kruhu in stročnicah. Prehranske vlaknine se nahajajo v živilih rastlinskega izvora, vendar pa 

človeški organizem ne more izkoristiti energije teh ogljikovih hidratov, saj nima encima, ki bi 

jih prebavil. Imajo pa za zdravo prehrano vseeno velik pomen. Povzročajo počasnejše 

praznjenje želodca, zaradi česar smo dalj časa siti, močnejše gibanje črevesja, urejeno 

izločanje blata, nase vežejo razne črevesne strupe ter čistijo črevesno sluznico (Milić, 2008).  

 

Prehrana brez ogljikovih hidratov vodi do spremembe metabolizma. Če pa je ogljikovih 

hidratov preveč, se jih lahko del pretvori v maščobe, ki se nabirajo okoli notranjih organov in 

ovirajo njihovo delovanje. Preveč sladkorja škodljivo vpliva na zobe in povečuje izločanje 

želodčne kisline (Milić, 2008). 

 

Skupen vnos ogljikovih hidratov je za otroke od prvega do tretjega leta približno 175 g, za 

otroke od četrtega do šestega leta pa 227 g na dan. Največ ogljikovih hidratov najdemo v žitih 
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in žitnih izdelkih (kruh in krušni izdelki, pekovsko pecivo, testenine, riž, polenta, kosmiči) 

(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). 

 

3.5 Mineralne snovi  

Mineralne snovi so vse tiste snovi, ki pri zgorevanju živil ali hrane ostanejo kot pepel. Za 

človeka so bistvene snovi, saj jih sam ne more sintetizirati. Zadostne količine mineralnih 

snovi dobimo le v raznoliki, naravni in pravilno pridobljeni hrani, saj vsa naravna živila 

vsebujejo več ali manj mineralnih snovi (Kodele idr., 2000). 

 

Mineralne snovi so za predšolske otroke zelo pomembne, saj imajo različne naloge: so 

sestavni del okostja, zob, tkiv, mišic, uravnavajo biološke procese v telesu in so sestavine 

telesnih tekočin. Za otrokovo zdravje pa je treba upoštevati tudi medsebojno delovanje 

mineralnih snovi. Najbolj pomembne mineralne snovi so natrij, kalij, kalcij, fosfor, jod in 

železo (Mindell, 2000).  

 

Natrij in kalij 

Povprečna količina natrija v telesu je okrog 70 g, medtem ko je kalija 179 g. Večina natrija se 

nahaja v krvi, kalij pa je v celicah ter vpliva na delovanje mišic in živčnih celic. V sodobni 

prehrani je natrija iz preprostega razloga, ker je slana hrana okusnejša, preveč. Velikokrat 

solimo vsako hrano, ki jo pripravimo otroku, čeprav je natrija v živilih (posebno živalskega 

izvora) toliko, kot ga organizem potrebuje (Medić-Šarić, 2002). 

 

Kalcij 

Otroci potrebujejo primerno količino kalcija tako za pravilen razvoj kosti in zobovja kot tudi 

za pravilno delovanje mišic in za strjevanje krvi. Najpomembnejši vir kalcija so mleko in 

mlečni proizvodi ter jajca in ribe. Nahaja se tudi v rastlinskih živilih, pomembne so zlasti 

stročnice in lupinasto sadje. Pomembno je, da otroci dobivajo kalcij v zadostni količini. 

Dnevne potrebe po kalciju v predšolski dobi so 0,8 g. Premajhne količine v hrani povzročajo 

pri otrocih bolezen rahitis (deformacija kosti, noge na O ali X, kurje prsi, propad zobovja) 

(Mindell, 2000). 
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Fosfor 

Fosfor skupaj s kalcijem gradi kosti in zobe, zelo velik pomen pa ima kot sestavni del 

encimov, predvsem tistih, ki prenašajo energijo. Pomanjkanje fosforja v hrani povzroči pri 

otrocih rahitis in motnje metabolizma. Glavni vir fosforja so mleko, meso, ribe in žitarice. 

Pomembno je vedeti, da je treba za zdrave kosti pri otrocih in prav tako pri odraslih zagotoviti 

pravilen vnos kalcija in fosforja (Mindell, 2000). 

 

Železo 

Železo je mineral, ki je prenašalec kisika, sestavni del krvnega barvila hemoglobina in 

sestavni del mišičnega barvila. Organizem ima v jetrih, vranici in kostnem mozgu precejšnje 

količine rezervnega železa. Pomanjkanje železa povzroči slabokrvnost ali anemijo, ki se kaže 

v utrujenosti, glavobolih, zmanjšanju apetita. V živilih železo najdemo v telečjih jetrih, 

rdečemu mesu, ribah, suhih figah, marelicah, slivah, borovnicah, ovsenih kosmičih, grahu, 

fižolu, leči, soji, rdečem grozdju, rdeči pesi, špinači, brokoliju, radiču in regratu. Prav tako ga 

najdemo tudi v mleku, vendar je količina majhna. Zato ga morajo dojenčki, starejši od šestih 

mesecev, dobiti še iz drugih virov, saj se zaloga, ki so jo imeli ob rojstvu, izčrpa (Mindell, 

2000). 

 

3.6 Voda 

Voda je osnova za življenje in je za otrokov organizem zelo pomembna, saj znaša približno 

70 % njegove telesne mase. Voda je transportno sredstvo v presnovnih procesih, raztopljene 

hranilne snovi pa prenaša v različne dele telesa. Če vode ni dovolj, hranilne snovi ne potujejo 

po telesu do celic in celice niso sposobne ustvarjati energije. Otroci, stari od enega do treh let, 

naj bi vode zaužili 1300 ml/dan, otroci od štiri do šest let pa naj bi je zaužili 1600 ml/dan 

(Merljak in Koman, 2013).  

 

Voda omogoča hitrejšo prebavo in lažje izločanje telesu škodljivih snovi. Zelo pomembno 

vlogo ima pri uravnavanju telesne temperature. Živilo z največ odstotki vode je lubenica (94 

%), sledijo mu jabolko, krompir, jajca in meso (Mindell, 2000). 
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3.7 Vitamini 

Vitamini so hranilne snovi, ki jih otrok potrebuje v zelo majhnih količinah, vendar morajo biti 

nujno prisotne, saj vplivajo na presnovo in delovanje celic. Dnevne potrebe po vitaminih 

zagotavljamo predvsem z uživanjem različne zelenjave in sadja (Milić, 2008). 

 

Vitamin A 

Najdemo ga v mleku, mlečnih izdelkih, korenju, marelicah, paradižniku, rdeči in rumeni 

papriki. Iz korenja dobi otrok karoten, iz katerega lahko organizem sam proizvaja vitamin A. 

Pomemben je za vid in za zaščito sluznic. Otroci pa ga še posebej potrebujejo, ker ugodno 

vpliva na rast. Dnevno ga potrebujejo približno 450 mg (Mindell, 2000). 

 

B – kompleks (B1, B2, B6, B12) 

Vitamini B-kompleksa nadzorujejo procese, s katerimi telo stalno in enakomerno porazdeli 

količino energije iz ogljikovih hidratov. Telo teh vitaminov ne more shranjevati, zato jih je 

potrebno zaužiti vsak dan. Vsebuje jih skoraj vsa hrana, ki jo otrok poje, zato je skoraj 

nemogoče, da bi mu jih primanjkovalo. Največ vitaminov iz te skupine dobimo iz mleka in 

mlečnih izdelkov, zelenjave, moke in močnatih jedi ter nasploh iz žitnih izdelkov (Mindell, 

2000). 

 

Vitamin C 

Tega vitamina je zelo veliko v sadju in sveži zelenjavi, vendar je dnevno oskrbo z njim kljub 

temu težko zagotoviti, saj ga uničujeta tako svetloba kot toplota. Pomemben je, ker ohranja 

strukturo veznega tkiva, pospešuje celjenje ran in povečuje odpornost. Telo vitamina C ne 

more kopičiti, zato ga mora dobivati vsak dan sproti. Idealen vir vitamina C so citrusi  

(limone, pomaranče), ki so po naravi zaščiteni pred svetlobo in se jih običajno uživa surove. C 

vitamin se prav tako nahaja v brokoliju, cvetači, špinači, ohrovtu, zelju, kiviju, jagodah in 

papriki. Kuhana zelenjava in sadje nista zanesljiva vira vitamina C, ker ga veliko ostane v 

vodi, v kateri se kuha in se jo običajno odlije, precej tistega, kar ga ostane po kuhanju, pa 

uniči visoka temperatura. Ena pomaranča ali njen sok zagotovi otroku 20 mg vitamina C, 

toliko kot ga dnevno potrebuje (Mindell, 2000). 
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Vitamin D 

V prehrani so edini koncentrirani viri jajčni rumenjak in ribe, kot so sardele, sardine, skuše in 

tuni. Vitamin D omogoča, da otrokovo telo absorbira kalcij in fosfor, ki ju potrebuje za razvoj 

kosti in zobovja. Organizem ga proizvaja tudi sam in sicer s pomočjo obsevanja kože z 

ultravijolično svetlobo (sončenje). Pozimi se ga s pomočjo sončnih žarkov in hrane pridobi 

težje kot katerikoli drugi vitamin, zato se ga otrokom dodaja že od rojstva do prvega leta 

starosti. Priporočena dnevna količina tega vitamina za otroke je približno 10 mg (Mindell, 

2000). 
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4 POSLEDICE NEUSTREZNEGA PREHRANJEVANJA OTROK 

Če hočejo starši svojim otrokom pomagati, da bodo imeli razumen in pozitiven odnos do 

hrane, jim morajo biti sami dober zgled. Če doma izbirajo in jedo kvalitetno hrano, bogato s 

hranilnimi snovmi, bodo otroci bolj nagnjeni k ustreznim prehranjevalnim navadam. 

 

Nezdravo prehranjevanje in posledični prekomerna telesna masa in debelost nista samo 

zdravstveni problem, temveč imata tudi družbene vzroke in družbene posledice. Hrana ima 

poleg bioloških še številne druge pomene, saj se potreba po hrani vedno zadovoljuje na 

kulturno specifičen način. Hrana je lahko vir tolažbe, lahko je sredstvo komuniciranja, z njo 

se izražajo čustva, naklonjenost, skrb, ljubezen, svetovni nazor, lahko je nagrada ali jo 

odvzamemo za kazen. Prav posebej je treba poudariti, da intenzivno in ne dovolj premišljeno 

ukrepanje za zmanjševanje debelosti lahko sproži tudi problematiko neustreznega dietnega 

vedenja, motenj hranjenja in posledično podhranjenosti (Gabrijelčič Blenkuš, 2013).  

 

4.1 Zaviralni in spodbujevalni dejavniki uživanja sadja in zelenjave 

Dejavnike, ki vplivajo na posameznikove zdrave prehranjevalne navade, lahko razdelimo na 

spodbujevalne in zaviralne.  

 

Pomembni dejavniki uživanja so senzorične ter fizikalne lastnosti sadja in zelenjave. Lastnost 

ki vpliva na uživanje sadja in zelenjave pri otrocih je, okus oziroma aroma. Otroci raje uživajo 

sadje kot zelenjavo, saj je sadje sladkega okusa. Okus zelenjave pa velikokrat povezujejo z 

med okušanjem doživetimi neprijetnimi in negativnimi izkušnjami, kot so na primer zaznava 

grenkobe, kislosti ali pa odsotnosti okusa (Krølner idr., 2011). 

 

Otroci imajo prirojeno nagnjenje do sladke hrane ter hkrati odpor do kisle in grenke. Zveza 

potrošnikov Slovenije navaja, da so zanimive ugotovitve, ki kažejo, da se otroški okus 

oblikuje glede na to, kako se je med nosečnostjo in dojenjem prehranjevala mati. V eni od 

raziskav so otroci tistih mater, ki so med nosečnostjo in dojenjem redno pile korenčkov sok, 

med hranjenjem z žiti s korenčkovim okusom kazali na obrazu manj izrazov odpora. Prav 

tako so ti otroci raje jedli kosmiče z okusom korenja. Otroci mater, ki so namesto 

korenčkovega soka pile vodo, takega nagnjenja do jedi s korenčkovim okusom niso pokazali. 

Na podlagi teh študij lahko sklepamo, da v primeru, če mati (kot del uravnotežene prehrane) 
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je obilico različne zelenjave, to zelo verjetno vpliva na dovzetnost njenega otroka za različne 

okuse (Zveza potrošnikov Slovenije, 2011).  

 

Prav tako sta pomembna tudi izgled in barva sadja in zelenjave, saj sta ključnega pomena pri 

izbiri. Otroci ne bodo posegli po sadežu, ki je nezrel, plesniv, gnil, naguban, pikast in lisast, 

ker lastnosti povezujejo z okusom, ki jim ne bo všeč. Bodo pa posegli po sadežu, ki je 

raznolikih barv, saj je po njihovem mnenju dobrega okusa. Zato je videz pomemben dejavnik 

za uživanje ali zavračanje sadja in zelenjave (Krølner idr., 2011). 

 

Prav tako je pomembno, da imajo starši čas in denar za pripravo okusnih, dišečih ter barvitih 

jedi s sadjem in z zelenjavo. Starši naj vključijo v jedilnik čim več kakovostne zelenjave: 

zelene in rumene, surove in kuhane sveže zelenjave, manj pa krompirja in ocvrte zelenjave. 

Ponudijo naj več svežega sadja, tudi jagodičastega (Jerala, 2011).  

 

Pred desetletjem je bilo ocenjeno, da današnji prenizki skupni vnosi sadja in zelenjave v 

svetovnem merilu skoraj v tretjini primerov prispevajo k nastanku ishemične srčne bolezni in 

v dobri desetini primerov k nastanku možganskih kapi. Za preprečevanje večine kroničnih 

bolezni je v vseh življenjskih obdobjih za zdravje ključna tudi redna in zadostna telesna 

dejavnost. Vedno več raziskav kaže, da je debelost pri otrocih in mladostnikih povezana tudi z 

neustreznimi vzorci spanja, predvsem s pomanjkanjem spanja (Gabrijelčič Blenkuš, 2013). 

 

4.2 Debelost pri otrocih 

Debelost je kronična bolezen, ki je pri otrocih in mladostnikih eden najbolj zaskrbljujočih 

problemov sedanjega časa. Podatki raziskav za Slovenijo kažejo, da se otroci in mladostniki 

ne prehranjujejo zdravo. Raje izbirajo pretežno nezdrava živila, uživajo premalo zelenjave ter 

rib, predvsem pa prepogosto posegajo po živilih iz skupine energijsko gostih in hranilno 

revnih živil (Planinšec, Fošnarič in Pišot, 2006).  

 

Rezultati raziskave M. Avbelj idr. (2005), izvedene na podatkih, pridobljenih na sistematskih 

pregledih petletnih otrok v Sloveniji, so pokazali, da je prevalenca prekomerne prehranjenosti 

18,4 % pri dečkih in 20,9 % pri deklicah, prevalenca debelosti pa je pri dečkih 9,0 % in pri 

deklicah 7,9 %. 
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Vzroki za čezmerno telesno maso in debelost so lahko zelo različni (genetski, kulturni in 

psihični ter najpogosteje preveč hrane, napačna hrana ali oboje v povezavi s premalo gibanja). 

Vpletenih je več genov, ki uravnavajo vnos in porabo energije tako, da vplivajo na osnovne 

energetske potrebe, otrokov apetit, izbiro hrane in prehranjevalne navade, telesno dejavnost in 

razporeditev maščevja po telesu. Pri otrocih, ki imajo debelega enega ali oba starša, obstaja 

veliko večja verjetnost, da bodo bolj debeli kot otroci, ki imajo normalno prehranjene starše 

(Brettschneider, 2007).  

 

Velike spremembe v načinu življenja so v zadnjih desetletjih privedle tudi do tega, da se 

mnogi otroci premalo ukvarjajo s športom in drugimi oblikami telesne dejavnosti. Večino 

časa preživijo pred televizijskimi ekrani in računalniki (Davies, 2009). Primerna gibalna 

dejavnost lahko pripomore k zmanjšanju in zaustavitvi trenda naraščanja čezmerne telesne 

teže in debelosti otrok. Zato se otrokom s čezmerno telesno težo priporoča redna in dovolj 

intenzivna gibalna dejavnost. Ob tem pa je potrebno pozornost nameniti tudi prehranjevalnim 

vzorcem in predvsem zmanjšati količino s hrano vnesene energije. Vendar pa moramo biti pri 

otrocih zelo pazljivi, saj lahko zmanjšanje energijskega vnosa ogrozi količino energije, ki jo 

organizem potrebuje za rast in razvoj. Poleg tega lahko izrazite spremembe prehranjevalnih 

vzorcev otrok povečajo tveganje za nastanek prehranjevalnih motenj (Planinšec idr., 2005). 

 

Kot pravi danski družinski terapevt Jesper Juul, bi težko razložili in opisali kombinacijo 

vzrokov za čezmerno težo pri vsakem posameznem otroku in da skorajda ne poznamo dobrih 

terapevtskih programov za hujšanje, ki bi se na dolgi rok izkazali za učinkovite. Zato je 

potrebno težavo (čezmerna telesna masa pri otrocih) reševati v družini, s pomočjo podpore in 

informacij pridobljenih s strani strokovnjakov (Juul, 2012). 

 

4.3 Prigrizki in televizija 

Gledanje televizije je povezano z debelostjo otrok. Raziskave so pokazale, da otroci ob koncu 

tedna in ob gledanju televizije zaužijejo kar 26 % dnevnih energijskih potreb. Ob tem 

zaužijejo nezdrave prigrizke in hitro pripravljeno hrano, manj pa sadja in zelenjave. Otroci, ki 

preživijo več časa pred televizijo, so manj telesno aktivni in imajo zaradi tega nižjo porabo 

dnevne energije, ki jo zaužijejo s hrano oziroma prigrizki (Matheson, Killen, Wang,  Varady 

in Robinson, 2004). 
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Ko gre za oglaševanje nezdrave hrane in pijače, so tarča oglaševalcev predvsem otroci in 

mladostniki, saj za ponudnike predstavljajo pomembne morebitne kupce. Ko gre za izbiro 

hrane, imajo otroci namreč zelo velik vpliv na starše. Televizijsko oglaševanje ostaja ena 

izmed najvplivnejših metod oglaševanja nezdrave hrane (Matthews idr., 2005). 

 

Že leta strokovnjaki opozarjajo, da se otroke zasipa z oglasi, ki reklamirajo hitro prehrano. 

Znanstveniki pravijo, da večino hrane, ki je otroci vidijo oglaševane na televiziji, odsvetujejo, 

če želimo obvladovati otroško debelost. Raziskave so pokazale, da otroci med 14-minutno 

risanko pojedo 28,5 g ribic (krekerjev). Med risanko so bile predvajane tudi reklame, ki so 

oglaševale hitro prehrano. Tisti otroci, ki niso sedeli pred televizijo in gledali reklam, so 

pojedli 19,7 g ribic. Iz tega je razvidno, da otroci ob gledanju televizije pojedo več in tako 

zaužijejo več energije, kot jo potrebujejo. Zato je pomembno, da otroci, ki med gledanjem 

televizije uživajo prigrizke, odvečne kalorije porabijo s športom ali z gibalnimi dejavnostmi 

(Jackson, Djafarian, Stewart in Speakman, 2009).  

 

4.4 Otroci in sladkarije 

Naklonjenost do sladkega je otrokom prirojena, kar je razvojno psihološko razumljivo, saj je 

prva prehrana novorojenčka, materino mleko, sladka. Večina otrok in ljudi to naklonjenost do 

sladkega ohrani tudi pozneje v življenju. Kar ni narobe, dokler so sladkarije na jedilniku v 

zmernih količinah. Nehote pa starši in sorodniki velikokrat sami pripomorejo k razvijanju 

prekomernega vnosa sladkorja, saj si otroci s sladkarijami sprva ne postrežejo sami, temveč 

mu jih ponudijo ljudje, ki ga obdajajo. Dnevno nekaj gumijastih medvedkov, rebro čokolade 

ali malo sladoleda poteši željo po sladkem (Perović, 2008). 

 

Prepogosto uživanje živil z visokim deležem sladkorja ni priporočljivo, saj vpliva na slabšo 

oskrbo s pomembnimi hranilnimi snovmi in povečuje tveganje za razvoj debelosti in 

diabetesa. Poleg tega pa sladkarije in sadni sokovi negativno vplivajo na zdravje zob  

(Perović, 2008). 

 

Če starši v predšolskem obdobju uporabljajo sladkarije kot nagrado ali poslastico, jih otroci 

prav gotovo ne bodo imeli radi samo zato, ker imajo prijeten okus, ampak tudi zato, ker bodo 

imele za njih določeno čustveno vrednost. Naj trditev ponazorimo z realnim in pogostim  

primerom:  ko si bo otrok odrgnil koleno, ga bo mama objela in potolažila, za nameček pa mu 
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bo dala še čokoladni bonbon in tako se mu bo zdelo, da ga je tudi čokolada potolažila. 

Kadarkoli bo utrujen, ranjen ali žalosten, bo želel bonbon. Če bo dobil bonbon vsakokrat, 

kadar bodo starši z njim zadovoljni, bo seveda upravičeno sklepal, da so sladkarije sestavni 

del čustev do njega (Leach, 2004). 

 

Pomembno je, da se starši osredotočijo na to, kako bodo nagradili otroka. Hrana kot nagrada 

je neprimerna, saj so sladkarije hkrati tudi način tešenja čustvenih napetosti. Oboje pa lahko  

pripelje do razvoja slabih prehranjevalnih navad. Zaradi sladke hrane, ki ima učinek 

nagrajevanja, tudi odrasli večkrat, kadar nimamo nadzora nad situacijo, posežemo po hrani. 

Uživanje sladke hrane ima v takšnih primerih katarzičen, a kratkoročen učinek, lahko pa ima 

negativne posledice za zdravje. Starši morajo omejiti uživanje sladke hrane in pijače ter 

otroka spodbuditi, da uživa zdrave prigrizke (Kobal Grum in Seničar, 2012).  

 

4.5 Vpliv prehrane na zdravje zob 

Uravnotežena prehrana je nujno potrebna, če želijo starši zagotoviti vsa hranila, ki jih otrok 

potrebuje za rast ter razvoj zob in dlesni. Beljakovine, vitamini in mineralne snovi so 

odločilnega pomena za dobro oblikovane ter odporne zobe in dlesni. Glavni razlog za zobno 

gnilobo je pogosto uživanje prečiščenih sladkorjev, kot so glukoza, grozdni, mlečni in sadni 

sladkor ter med. Sladkor je najbolj škodljiv, če ga otroci čez dan redno uživajo kot 

samostojno jed v obliki sladkarij, manj škodljiv je kot del sestavljenega obroka (dosoljevanje 

živil), saj ga maščobe nevtralizirajo, slina pa ga odplakne z zobne površine in pomaga pri 

obnavljanju sklenine (Elliman in Bedford, 2001). 

 

Uživanje sadnih sokov iz stekleničk za dojenčke in majhne otroke podaljša stik sladke pijače 

z zobmi in prispeva k nastanku zobne gnilobe. Raziskave kažejo, da sladkorji, kot je na 

primer saharoza, vplivajo na razvoj zobne gnilobe (Webster-Gandy, 2013). 
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5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 Problem in namen 

Z empiričnim delom smo ugotavljali, ali se razlikujejo prehranjevalne navade otrok v prvi (od 

1. – 3. leta) in drugi starostni skupini (od 4. – 6. leta). Naš cilj je ugotoviti, kdaj in na kakšen 

način se otroci prehranjujejo, kolikokrat na dan in katero sadje ter zelenjavo najpogosteje 

uživajo, na kakšen način uživajo sladkarije ter kje uživajo prigrizke. Raziskali smo, ali starši 

spodbujajo otroke in skupaj z njimi osvajajo zdrave prehranjevalne navade.  

 

5.2 Raziskovalne hipoteze 

HIPOTEZA 1:  

Prehranjevalne navade se ne razlikujejo med otroki v prvi starostni skupini in otroki v drugi 

starostni skupini. 

HIPOTEZA 2:  

Večina otrok ne uživa zelenjave zelene barve (solata, špinača, brokoli, kumara, ohrovt, bob). 

HIPOTEZA 3:  

Otroci pogosto uživajo prigrizke med gledanjem televizije. 

HIPOTEZA 4:  

Otroci najpogosteje dobijo sladkarije takrat, ko jim jih kdo ponudi. 

HIPOTEZA 5:  

Večina otrok zelo rada uživa poznane vrste sadja. 

HIPOTEZA 6:  

Otroci, ki preživijo več ur v vrtcu, zaužijejo več dnevnih obrokov hrane.  

 

5.3 Raziskovalna metoda 

Raziskovalna metoda je deskriptivna in kavzalno – neeksperimentalna. 

 

5.4 Opis vzorca 

V raziskavo je vključen neslučajnostni namenski vzorec. Vzorec predstavljajo starši 

predšolskih otrok, ki jim je bilo razdeljenih 100 anketnih vprašalnikov, 50 vprašalnikov v 

prvo starostno skupino (1. SK), kjer so otroci stari od 1 do 3 let, in 50 vprašalnikov v drugo 

starostno skupino (2. SK), kjer so otroci stari od 4 do 6 let. Izpolnjen vprašalnik so vrnili 

starši vseh otrok, ti pa se po spolu razlikujejo tako, kot je prikazano v Preglednici 1. V 1. SK 

je vključenih 32 dečkov in 18 deklic, v 2. SK pa je vključenih 21 dečkov in 29 deklic.  



Miloševič, K., (2016). Prehranjevalne navade predšolskih otrok. Diplomska naloga. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

22 
 

Preglednica 1: Starost in spol otrok 

Starostna 
skupina 

Starši 
dečkov (f) 

Starši 
dečkov  
(f %) 

Starši 
deklice (f) 

Starši 
deklice  
(f %) 

Skupaj (f) 
Skupaj  
(f %) 

1. SK 32 64,0 18 36,0 50 100,0 

2. SK 21 42,0 29 58,0 50 100,0 

 

 

5.5 Postopek zbiranja podatkov 

Podatki so zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketni vprašalnik so izpolnjevali starši 

otrok ljubljanskih vrtcev.  

 

V 1. SK (od 1. do 3. leta) je 70,0 % staršev z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo ter 

magisterijem ali doktoratom znanosti. V 2. SK (od 4. do 6. leta) pa ima 46,0 % staršev 

dokončano višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo oziroma dokončan magisterij ali doktorat 

znanosti (Preglednica 2). 

 

Preglednica 2: Dokončana izobrazba staršev otrok 1. in 2. SK 

 

 

5.6 Opis instrumenta 

Anketni vprašalnik je vseboval 29 vprašanj. Prva štiri vprašanja so se nanašala na osebne 

podatke staršev in njihovih otrok, 22 vprašanj je bilo zaprtega in 3 vprašanja odprtega tipa 

(Priloga 1). 

 

Dokončana izobrazba 
staršev 

Starši otrok 1. SK (f) f (%) Starši otrok 2. SK (f) f (%) 

Osnovna šola 2 4,0 1 2,0 
Poklicna šola, 

gimnazija, srednja šola 
13 26,0 26 52,0 

Višja šola, visoka šola, 
univerzitetna izobrazba 

25 50,0 22 44,0 

Specializacija ali 
magisterij,  doktorat 

znanosti 
10 20,0 1 2,0 

Skupaj 50 100,0 50 100,0 
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Vprašanja se nanašajo na prehranjevalne navade otrok v vrtcu in izven njega, na čas in način 

prehranjevanja, na uživanje sadja, zelenjave, sladkarij in prigrizkov doma ter na hrano in 

pijačo, ki jo otroci najraje uživajo. 

 

5.7 Postopek obdelave podatkov 

Podatki so obdelani kvantitativno, uporabljena pa je bila deskriptivna in inferenčna statistika. 

Podatke smo analizirali s pomočjo računalniškega programa SPSS.  
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6 REZULTATI   

V empiričnem delu diplomske naloge smo kvantitativno obdelali podatke, ki smo jih dobili iz 

anketnih vprašalnikov, na katera so odgovarjali starši predšolskih otrok. Rezultate smo 

predstavili v preglednicah in grafih.  

6.1 Čas, ki ga otrok preživi v vrtcu 

Rezultati so pokazali, da v vrtcu preživi 8 ali več ur 84,0 % otrok anketiranih staršev iz 1. SK, 

v 2. SK pa je takih 72,0 % otrok (Preglednica 3). 

 

Preglednica 3: Število otrok 1. in 2.  SK glede na čas, ki ga preživijo v vrtcu 

Čas preživet v vrtcu 1. SK (f) f (%) 2. SK (f) f (%) 

Od 4 do 7 ur 8 16,0 14 28,0 

8 ur 25 50,0 21 42,0 

Od 9 do 10 ur 17  34,0 15 30,0 
 

6.2 Uživanje obrokov hrane v vrtcu in doma 

6.2.1 Število obrokov med tednom in vikendom 

Starše smo v anketnem vprašalniku spraševali, koliko obrokov na dan otrok običajno zaužije 

med tednom in koliko med vikendom. Otroci 1. SK vsak dan (od ponedeljka do petka) 

zaužijejo povprečno 5,08 obrokov. Tudi otroci 2. SK zaužijejo vsak dan (od ponedeljka do 

petka) povprečno 5,12 obrokov. Prav tako se število obrokov med vikendom ne razlikuje od 

obrokov med tednom, saj otroci 1. SK zaužijejo povprečno 5 obrokov na dan tudi, ko so 

doma. Tudi otroci 2. SK zaužijejo v soboto in nedeljo povprečno 5 obrokov na dan. Iz 

Preglednice 4 je razvidno, da otroci obeh starostnih skupin zaužijejo 5 obrokov na dan med 

tednom in med vikendom. 

 

Preglednica 4: Število otrok glede na število dnevno zaužitih obrokov, glede na dan in SK 

otrok 

 Število obrokov - med tednom Število obrokov - med vikendom 

SK 
1 

(f) 
2 

(f) 
3 

(f) 
4 

(f) 
5 

(f) 
6 

(f) 

Povpr. 
število 

obrokov 
(M) 

1 
(f) 

2 
(f) 

3 
(f) 

4 
(f) 

5 
(f) 

6 
(f) 

Povpr. 
število 

obrokov 
(M) 

1. SK 0 1 2 2 32 13 5,08 0 0 2 12 27 9 4,86 

2. SK 0 0 0 8 28 14 5,12 0 0 1 13 30 6 4,82 
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6.2.2 Zajtrk pred odhodom v vrtec 

Starši so odgovorili, da 34,0 % otrok 1. SK doma zajtrkuje (Graf 1). Starši so kot glavne 

razloge za pripravo zajtrka doma navedli, da je zajtrk del zdravih prehranjevalnih navad in 

zaradi tega, ker zajtrkuje celotna družina. 66,0 % staršev zajtrka ne pripravi, ker otroci 

zajtrkujejo v vrtcu. 

 

V 2. SK 38,0 % otrok doma zajtrkuje, 62,0 % pa jih doma ne je zajtrka, saj so starši navedli, 

da otroci pridejo pravočasno v vrtec in tako zajtrkujejo tam. 

 

 

Graf 1: Delež otrok, ki zajtrkujejo doma, glede na  SK 

 

6.2.3 Uživanje popoldanske malice 

Otroci 1. SK (68,0 %) in otroci 2. SK (76,0 %) popoldansko malico uživajo v vrtcu. Razlika 

med skupinama otrok ni statistično pomembna (χ2 = 0,843, p = 0,656).  

 

Preglednica 5: Število in delež otrok 1. in 2. SK glede na kraj uživanja popoldanske malice 

Kraj uživanja pop. malice 1. SK (f) f (%) 2. SK (f) f (%) 

V vrtcu 34 68,0 38 76,0 

Doma 6 12,0 5 10,0 

Na poti 10 20,0 7 14,0 

Je ne poje 0 0,0 0 0,0 

 



Miloševič, K., (2016). Prehranjevalne navade predšolskih otrok. Diplomska naloga. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

26 
 

6.2.4 Uživanje večerje 

Pogostost uživanja večerje med tednom 

Starše smo v anketnem vprašalniku spraševali, kako pogosto pripravijo otroku večerjo med 

tednom. Izbirali so lahko med naslednjimi odgovori: vsak dan, 4-krat na teden, 3-krat na 

teden, 2-krat na teden, 1-krat na teden, skoraj nikoli, nikoli. Ugotovili smo, da 92 % staršev  

obeh starostnih skupin pripravi večerjo med tednom vsak dan.  

 

Čas uživanja večerje 

Na vprašanje, kdaj običajno pripravijo večerjo, je največ staršev odgovorilo, da  86,0 % otrok  

1. SK in 92,0 % otrok 2. SK uživa večerjo med 18. in 20. uro. Med 16. in 18. uro pa uživa 

večerjo 10,0 % otrok 1. SK in 4,0 % otrok 2. SK. Razlika v času uživanja večerje med otroki 

1. in 2. SK ni statistično pomembna (χ2 = 2,720, p = 0,437). 

 

 

Graf 2: Delež otrok, ki uživajo večerjo ob določenem času, glede na SK  

 

Prostor, kjer otroci največkrat večerjajo 

Iz rezultatov, ki smo jih dobili, sklepamo, da otroci obeh SK največkrat večerjajo za mizo 

skupaj z družino in da se s starostjo delež otrok, ki uživa hrano pred televizijo, povečuje (Graf 

3). Med 1. in 2. SK se kažejo razlike, ki pa niso statistično pomembne. Analizirali smo 

podatke in ugotovili, da razlika med otroki iz 1. in 2. SK glede prostora, kjer največkrat 

večerjajo, ni statistično pomembna (χ2 = 7,799, p = 0,099).  
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Graf 3: Delež otrok, ki uživajo večerjo v različnih prostorih, glede na SK 

 

Vrsta hrane, ki jo otroci najpogosteje uživajo za večerjo 

Odgovore staršev smo združili v 6. kategorij (v 1. kategorijo spadajo čokolino in kosmiči z 

mlekom, v 2. kategorijo mlečni izdelki, v 3. kategorijo mesne jedi in ribe, v 4. kategorijo 

kruh, testenine, krompir in pica, v 5. kategorijo namazi in v 6. kategorijo sadje in zelenjava). 

Otroci za večerjo najpogosteje uživajo mlečne izdelke in kruh, manj pogosto pa sadje in 

zelenjavo. 

 

Preglednica 6: Število in delež otrok glede na vrsto jedi in živil, ki jih najpogosteje uživajo za 

večerjo 

 

 

6.2.5 Zajtrk med vikendom 

Iz Grafa 4 je razvidno, da večina otrok iz obeh skupin med vikendom zajtrkuje. Iz podatkov 

lahko domnevamo, da se starši zavedajo pomena uživanja zajtrka. Z uživanjem zajtrka se 

Večerja 1. SK (f) f (%) 2. SK. (f) f (%) 
Čokolino, kosmiči z mlekom 16 32,0 16 32,0 
Mlečni izdelki (jogurt, sir, sadne 
skute, puding, deserti) 

14 28,0 16 32,0 

Mesne jedi (mesne omake, 
piščanec, puran) in ribe 

12 24,0 7 14,0 

Kruh, testenine, krompir, pica 14 28,0 18 36,0 
Namazi 5 10,0 10 20,0 
Sadje in zelenjava 0 0,0 6 12,0 
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izboljšata zlasti kakovost in količina dnevnega prehranskega vnosa, zmanjša pa se tudi 

tveganje za pomanjkanje nekaterih, v prehrani pomembnih, hranilnih snovi.  

 

 

Graf 4: Delež otrok glede na uživanje zajtrka med vikendom in glede na SK 

 

Prostor, kjer otroci najpogosteje uživajo zajtrk 

Tako kot uživajo večerjo za mizo skupaj z družino, je podobno tudi pri zajtrku, saj 84 % otrok 

iz 1. SK in 78 % otrok iz 2. SK najpogosteje uživa zajtrk za mizo skupaj z družino. V 2. SK je 

otrok, ki sami uživajo zajtrk, 14 %, v 1. SK pa 8 %. Pred televizijo uživa zajtrk iz 1. SK 6 % 

otrok , iz 2. SK pa 8 % otrok (Graf 5). 
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Graf 5: Delež otrok, ki uživajo zajtrk v različnih prostorih, glede na SK  

 

6.3 Prehrana v vrtcu  

Spremljanje jedilnikov v vrtcu 

Starše smo spraševali, kako pogosto spremljajo jedilnik, ki je objavljen na oglasni deski vrtca 

in ugotovili, da starši obeh starostnih skupin največkrat spremljajo jedilnik 1 – 3-krat na 

teden. Odgovore vseh staršev obeh SK smo združili in ugotovili, da 37,0 % staršev jedilnik 

spremlja vsak dan, 14,0 % staršev pa ne spremlja jedilnikov v vrtcu. Na osnovi rezultatov 

lahko domnevamo, da tisti starši, ki ne spremljajo jedilnikov, tudi ne spremljajo prehrane 

otroka v vrtcu. 
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Graf 6: Delež staršev glede na pogostost spremljanja vrtčevskega jedilnika  

 

Zadovoljstvo staršev s prehrano v vrtcu 

Starše smo spraševali o njihovem zadovoljstvu s prehrano v vrtcu. 98,0 % vseh staršev je 

odgovorilo, da so s prehrano zadovoljni. Starši, ki so izrazili nezadovoljstvo, bi si želeli, da bi 

vrtec ponudil otrokom več naravno pridelane hrane in manj mesnih jedi. 

 

6.4 Prigrizki  

Prigrizki med vikendom 

Pri odprtem delu 15. vprašanja so starši napisali tri vrste prigrizkov, ki jih otroci po njihovem 

mnenju največkrat uživajo. Večina otrok (97 %) obeh SK med vikendom uživa prigrizke 

(Preglednica 7). V 1. SK otroci največkrat uživajo sadje in zelenjavo, podobni rezultati so tudi 

pri otrocih 2. SK. Mlajši otroci večkrat uživajo za prigrizek mleko in mlečne izdelke, kot so 

sadni jogurti in sadne skute, pudingi, mlečni zdrob in riž ter tudi različne vrste kruha in 

slanega peciva. Starejši otroci pa večkrat uživajo sladke prigrizke, kot so piškoti, čokolada, 

bonboni, sladoled, žitne ploščice in prav tako tudi različne vrste kruha in slanih prigrizkov. Iz 

tega lahko sklepamo, da so starši z naraščajočo starostjo otroka manj pozorni na kakovost 

zaužitih prigrizkov z vidika prehranske ustreznosti. 
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Preglednica 7: Število in delež otrok glede na najpogostejšo vrsto prigrizkov pri otrocih 1. in 

2. SK 

Prigrizki 1. SK (f) f (%) 2. SK (f) f (%) 
Sadje in zelenjava 46 92,0 37 74,0 
Mleko in mlečni izdelki (jogurt, puding, skuta) 30 60,0 30 60,0 
Piškoti, čokolada, žitne ploščice 25 50,0 33 66,0 
Kruh in slana peciva (čips, grisini, smokiji, kokice) 29 58,0 33 66,0 
Namazi  4 8,0 7 14,0 
 

 

Uživanje prigrizkov med gledanjem televizije 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo hipotezo, da veliko otrok uživa prigrizke med gledanjem 

televizije, ovrgli, saj smo ugotovili, da otroci 1. in 2. SK ne uživajo prigrizkov med gledanjem 

televizije. Ena tretjina vseh otrok uživa prigrizke, medtem ko gleda televizijo, kar je razvidno 

iz Grafa 7.  

 

 

Graf 7: Delež otrok, ki uživajo prigrizke med gledanjem televizije, glede na SK 

 

6.5 Uživanje sadja in zelenjave 

Uživanje sadja 

Starši so na lestvici označili, kako radi po njihovem mnenju otroci uživajo posamezno vrsto 

sadja. V anketnem vprašalniku smo uporabili pet-stopenjsko Likertovo lestvico. Rezultati so 

predstavljeni v Preglednici 8.  
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Izsledki raziskave kažejo, da otroci obeh SK radi uživajo jabolka, banane, češnje, jagode, 

breskve, hruške, lubenice, marelice, nektarine, grozdje, slive, mandarine, borovnice in maline.  

 

Otroci 1. in 2. SK nimajo najrajši pomaranč, ananasa, avokada, manga, melone, limone, kivija 

in višenj. Domnevamo, da avokada in manga ne uživajo radi zaradi nepoznavanja, limone pa 

zaradi značilnega kislega okusa, ki otrokom ni všeč. Povprečne vrednosti priljubljenosti sadja 

so predstavljene v Preglednici 8. 

 

Preglednica 8: Prikaz povprečne vrednosti priljubljenosti sadja med otroki glede na starostno 

skupino 

Vrsta sadja 
Srednja vrednost (M)*   

1. SK 2. SK Skupaj P 

Jabolko 4,46 4,56 4,51 0,533 

Banana 4,46 4,24 4,35 0,287 

Pomaranča 3,44 3,38 3,41 0,830 

Ananas 3,18 3,36 3,27 0,554 

Češnje 3,74 3,88 3,81 0,634 

Jagode 3,74 4,12 3,93 0,230 

Breskev 3,44 3,88 3,66 0,096 

Avokado 2,20 1,46 1,83 0,001 

Hruška 4,12 3,78 3,95 0,149 

Mango 2,48 1,62 2,05 0,000 

Lubenica 4,02 4,18 4,10 0,502 

Marelica 3,62 3,84 3,73 0,386 

Melona 3,40 3,14 3,27 0,414 

Nektarina 3,52 3,90 3,71 0,144 

Limona 2,56 1,88 2,22 0,008 

Kivi 3,08 3,06 3,07 0,948 

Grozdje 4,18 3,88 4,03 0,197 

Sliva 3,68 3,52 3,60 0,537 

Mandarina 3,80 3,96 3,88 0,556 

Višnje 2,76 2,26 2,51 0,082 
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Borovnice 3,84 4,10 3,97 0,304 

Maline 3,82 3,90 3,86 0,762 

* Povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – ne mara, 2 – niti ne mara, 3 – niti ne mara niti  

nima rad, 4 – rad uživa,  5 - zelo rad uživa). 

 

Sadje kot prigrizek 

V anketnem vprašalniku smo starše spraševali, kdaj običajno ponudijo otrokom sadje. V 1. 

SK 90,0 % otrok uživa sadje za prigrizek oziroma malico, 10,0 % otrok pa ga uživa tudi za 

zajtrk. V 2. SK prav tako največ otrok (86,0 %) uživa sadje za prigrizek, 2,0 % otrok pa 

uživata sadje tudi za večerjo. 

 

Preglednica 9: Uživanje sadja med otroki 1. in 2 SK glede na dnevni obrok 

 

Dnevno uživanje sadja in zelenjave 

Starši so v anketnem vprašalniku označili, kolikokrat na dan otroci zaužijejo kos sadja in kos 

zelenjave. Vse podatke smo združili ter tako dobili podatek o povprečni pogostosti uživanja 

sadja in zelenjave pri otrocih 1. in 2. SK.  

 

Iz Preglednice 10 je razvidno, da otroci 1. SK zaužijejo vsaj en kos sadja in zelenjave 

približno 2-krat na dan. Tudi otroci 2. SK zaužijejo sadje in zelenjavo približno 2-krat na dan. 

 

 Za zajtrk Za prigrizek Za kosilo Za večerjo Nikoli 

SK f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

1. SK 5 10,0 45 90,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2. SK 6 12,0 43 86,0 0 0,0 1 2,0 0 0,0 
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Preglednica 10: Pogostost uživanja sadja in zelenjave na dan med otroki 1. in 2. SK 

Uživanje zelenjave 

Starši so na lestvici označili, kako radi po njihovem mnenju otroci uživajo posamezno vrsto 

zelenjave. V anketnem vprašalniku smo uporabili pet-stopenjsko Likertovo lestvico (1 – ne 

mara, 5 – zelo rad uživa).  

 

Otroci 1. in 2. SK v povprečju radi uživajo krompir, rdečo peso, fižol in špinačo. V 1. SK  

otroci radi uživajo tudi koruzo, cvetačo in bučke. Radiča, redkve, leče, boba in čičerike pa 

otroci obeh SK ne uživajo radi (Preglednica 11).  

 

Preglednica 11: Prikaz povprečne vrednosti priljubljenosti zelenjave med otroki glede na SK 

Vrsta zelenjave Srednja vrednost (M)* P 

1. SK 2. SK Skupaj 

Krompir 4,66 4,66 4,66 1,000 

Zelena solata 2,86 3,64 3,25 0,016 

Koruza 3,58 3,38 3,48 0,510 

Radič 2,40 2,18 2,29 0,402 

Rdeča pesa 3,78 3,64 3,71 0,641 

Korenje 4,50 3,80 4,15 0,001 

Cvetača 3,52 3,04 3,28 0,085 

Brokoli 3,30 2,46 2,88 0,006 

 1. SK 2. SK 

Pogostost 

uživanja 

Sadje 

(f) 

f 

(%) 

Zelenjava 

(f) 

f 

(%) 

Sadje 

(f) 

f 

(%) 

Zelenjava 

(f) 

f 

(%) 

4-krat in več 8 16,0 3 6,0 5 10,0 2 4,0 

3-krat na dan 12 24,0 7 14,0 7 14,0 8 16,0 

2-krat na dan 24 48,0 19 38,0 30 60,0 14 28,0 

1-krat na dan 6 12,0 20 40,0 8 16,0 26 52,0 

Nikoli 0 0,0 1 2,0 0 0,0 0 0,0 

Srednja vrednost 

(M) 
2,44  1,84  2,18   1,72 
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Kumara  3,14 3,16 3,15 0,949 

Paradižnik 3,04 3,58 3,31 0,101 

Paprika 3,32 3,04 3,18 0,342 

Zelje 3,46 3,20 3,33 0,363 

Fižol 3,62 3,50 3,56 0,656 

Stročji fižol 3,46 2,92 3,19 0,047 

Ohrovt 2,88 2,02 2,45 0,002 

Špinača 3,84 3,72 3,78 0,666 

Redkev 2,34 1,94 2,14 0,143 

Bučke 3,56 2,62 3,09 0,001 

Leča 2,68 1,86 2,27 0,001 

Bob 2,82 1,68 2,25 0,000 

Čičerika 2,78 1,64 2,21 0,000 

* Povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – ne mara, 2 – niti ne mara, 3 – niti ne mara niti  

nima rad, 4 – rad uživa,  5 - zelo rad uživa). 

 

6.6 Živila z več sladkorja in različne vrste pijač 

V anketnem vprašalniku so starši v preglednici označili, kako pogosto in na kakšen način 

otroci dobijo živila z več sladkorja oziroma sladkarije. Iz njihovih odgovorov smo ugotovili, 

da otroci 1. SK občasno uživajo sladkarije takrat, ko jim jih nekdo ponudi. Redko si sladkarije 

vzamejo sami, redko jih dobijo tudi takrat, ko vse pojedo, ko pospravijo igrače ali ko se lepo 

obnašajo. Sladkarij nikoli ne dobijo, ko se udarijo, jokajo in ko se zbudijo. 

 

Otroci 2. SK pogosto dobijo sladkarije takrat, ko jim jih nekdo ponudi. Občasno si jih sami 

vzamejo, občasno jih dobijo, ko vse pojedo, ko pospravijo igrače, ko se udarijo in ko se lepo 

obnašajo. Tudi starejši otroci nikoli ne dobijo sladkarij po spanju in ko se jokajo. 

 

Pogostost uživanja živil z več sladkorja 

Iz odgovorov, ki smo jih dobili pri vprašanju, kako pogosto otroci uživajo živila z več 

sladkorja oziroma sladkarije, smo izračunali srednjo vrednost, tako da smo odgovore označili 

s številkami od 0 do 5 (s številko 0 smo označili odgovor nikoli, s številko 1 smo označili 

odgovor enkrat na teden, s številko 2 smo označili odgovor 2 – 4-krat na teden, s številko 3 

smo označili odgovor 5 – 6-krat na teden, s številko 4 smo označili odgovor enkrat na dan in s 
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številko 5 smo označili odgovor vsak dan, več kot enkrat). Otroci obeh SK povprečno 

zaužijejo sladkarije 5 – 6-krat na teden, saj je srednja vrednost 3. V 2. SK se srednja vrednost 

približuje skoraj številki 4, kar pomeni, da otroci zaužijejo sladkarije skoraj enkrat na dan.  

 

Iz Preglednice 12 je razvidno, da največ otrok (40 %) 1. SK in prav tako 32 % otrok 2. SK 

najpogosteje uživa sladkarije 2 – 4-krat na teden. Razvidno je tudi to, da 30 % otrok 2. SK 

uživa sladkarije vsak dan, več kot enkrat, medtem ko je v 1. SK odstotek manjši in sicer 22 %. 

Samo en starš je označil, da njegov otrok ne uživa sladkarij. 

 

Preglednica 12: Pogostost uživanja živil z več sladkorja med otroki glede na SK 

 1.  SK (f) f (%) 2. SK (f) f (%) 
Vsak dan, več kot enkrat 11 22,0 15 30,0 

Enkrat na dan 12 24,0 14 28,0 

5 – 6-krat na teden 1 2,0 2 4,0 

2 – 4-krat na teden 20 40,0 16 32,0 

Enkrat na teden 6 12,0 2 4,0 

Nikoli  0 0 1 2,0 

 

Vrste pijač 

Med najpogostejše vrste pijač, ki jih pijejo otroci 1. in 2. SK, so voda in sok, manj pogosto pa 

čaj, mleko in gazirane pijače (Coca-Cola, Kokta, Radenska). Domnevamo, da otroci ne 

uživajo radi gaziranih pijač zaradi mehurčkov. 
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Graf 8: Uživanje pijač med otroki glede na SK 

 

Otroci 1. SK najpogosteje pijejo sadne sokove. Iz Grafa 8 je razvidno, da tudi mlajši otroci že 

posegajo po gaziranih pijačah. Starejši otroci, se pravi tisti v 2. SK, najpogosteje pijejo vodo. 

Otroci 1. SK pa najpogosteje pijejo sok, kar je zelo zaskrbljujoče, saj sadne pijače vsebujejo 

sladkor, barvila, umetna sladila, kofein in konzervanse, ki lahko vplivajo tudi na otrokovo 

razpoloženje (Jovančević idr., 2011). 

 

6.7 Najpogostejše jedi, ki jih otroci zelo radi uživajo in jedi, ki jih ne 

marajo 

Vprašanje je bilo odprtega tipa in sicer so starši napisali tri jedi, ki jih po njihovem mnenju 

otroci zelo radi uživajo ter tri jedi, ki jih ne marajo. Nato smo jedi, ki jih zelo radi uživajo, 

združili v več kategorij (juhe, meso, testenine, zelenjava, ribe, sadje, mlečne jedi, riž in rižote, 

kruh, palačinke in pica). Podobno smo naredili z jedmi, ki jih otroci ne marajo in jih tudi 

združili v več kategorij (zelenjavne juhe, vampi, krvavice, zelenjava, agrumi, jota, meso, 

burek, jajca, suho sadje). 
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Graf 9: Delež otrok, ki uživajo jedi, ki jih imajo radi, glede na SK 

 

Iz Grafa 9 je razvidno, da mlajši otroci zelo radi in najpogosteje uživajo krompir, špinačo, 

kumare, korenje, rdečo peso, repo. Iz Grafa 10 pa je razvidno, da otroci ne marajo zelenjave, 

kot so fižol, ohrovt, paradižnik, bučke. Radi uživajo tudi različne vrste juh ter mesa (starši so 

napisali, da zelo radi uživajo belo in mleto meso). Otroci 2. SK zelo radi uživajo testenine z 

različnimi omakami in belo ter mleto meso. Prav tako radi uživajo krompir, grah, solato in 

korenje, ne marajo pa koruze, rdeče pese in repe. 

 

 

 

Graf 10: Delež otrok, ki ne marajo določenih jedi, glede na SK 
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Starši so mnenja, da otroci 1. SK ne marajo zelenjavnih juh ter temnega mesa, hrenovk in 

čevapčičev. Otroci 2. SK prav tako ne marajo zelenjavnih juh. Nekateri ne uživajo radi 

mlečnih jedi in izdelkov (sir) ter temnega mesa. 
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7 RAZPRAVA 

Z empiričnem delom diplomske naloge smo želeli raziskati prehranjevalne navade pri 

predšolskih otrocih. Zanimalo nas je, če imajo otroci 1. in otroci 2. starostne skupine različne 

navade. Rezultati kažejo, da imajo mlajši in starejši otroci podobne prehranjevalne navade, ki 

se oblikujejo že zelo zgodaj v otroštvu. Zato je pomembno, kot navaja Kaloper (2007), da 

otrokom zagotovimo zdravo in uravnoteženo prehrano, ki vsebuje ustrezno količino 

pomembnih hranilnih snovi, kot so vitamini, elementi, ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine 

in prehranske vlaknine.   

 

Anketne vprašalnike smo razdelili 100 staršem, 50 vprašalnikov staršem, ki imajo otroke v 1. 

starostni skupini in 50 vprašalnikov staršem, ki imajo otroke v 2. starostni skupini. Naprej nas 

je zanimalo, koliko staršev pripravlja zajtrk pred odhodom v vrtec. Odgovori so pokazali, da 

starši pripeljejo otroke v vrtec v času zajtrka, zato jim zajtrka običajno ne pripravljajo doma. 

Starši tudi navajajo, da ga ne pripravijo, saj naj bi otroci pred odhodom v vrtec ne bili lačni.  

  

Zanimalo nas je tudi, koliko časa preživijo otroci v vrtcu in glede na to smo ugotovili oziroma 

sklepali, koliko obrokov zaužijejo tam. Predšolskim otrokom je treba pripraviti obroke 

večkrat na dan, in sicer tako, da vsebujejo zadostno količino hranilnih snovi. Zato naj bi bili 

obroki v vrtcih usklajeni s priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi. Pripravljeni obroki 

naj bi bili sestavljeni iz priporočenih kombinacij živil, vseh skupin živil in v vsak obrok naj bi 

se vključilo sveže sadje in/ali zelenjavo, ki pomembno prispevata k vzdrževanju ustreznega 

hranilnega in energijskega ravnovesja, kot opisujejo Gabrijelčič Blenkuš idr. (2005). Rezultati 

kažejo, da 37 % vseh staršev vsak dan spremlja jedilnik v vrtcu. Iz tega lahko sklepamo, da se 

zanimajo tudi za obroke, ki jih imajo otroci v vrtcih.  

 

Otroci naj bi dnevno zaužili tri glavne obroke (zajtrk, kosilo in večerja) oziroma naj bi jedli 

večkrat na dan. Iz rezultatov anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da otroci, ki obiskujejo 

vrtec, uživajo pet obrokov na dan. Zanimalo nas je tudi, ali uživajo večerjo. Iz rezultatov smo 

ugotovili, da 92 % staršev iz obeh starostnih skupin pripravi večerjo, ki naj bi bil pestro 

sestavljen in lahko prebavljiv obrok. Vendar rezultati kažejo, da otroci za večerjo največkrat 

uživajo kruh ali testenine. Kot opisuje Zafran (2011), naj bi večerjo uživali do 19. ure, tako da 

prebava in presnova bistveno ne motita nočnega počitka. Tudi starši upoštevajo ta podatek, 

tako da večina pripravi večerjo med 18. in 20. uro. 
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Staršem se zdi pomembno uživanje obrokov v družinskem krogu, a žal se, kot opisuje 

Jaušovec (2009), ta navada pogosto opusti. V raziskavi pa smo ugotovili, da temu ni tako, saj 

je več kot 70 % vseh staršev odgovorilo, da otroci uživajo večerjo za mizo, skupaj z ostalimi 

družinskimi člani. Tako lahko sklepamo, da si starši v večini vzamejo čas in pripravijo 

večerjo ter jo tudi pojedo skupaj z otroki. Skupno uživanje obrokov (doma in v vrtcu) je 

pomembno, saj so starši in vzgojitelji otrokom zgled pri prehranjevanju in lahko s tem v veliki 

meri prispevajo k zdravemu načinu prehranjevanja otrok. Hkrati se otroci učijo kulture 

prehranjevanja in bontona pri mizi.  

 

Eden izmed razlogov, zakaj narašča delež otrok s povečano telesno maso, je tudi gledanje 

televizije in uživanje prigrizkov, medtem ko jo gledajo. Podatki iz naše raziskave so pokazali, 

da ena tretjina otrok prve in druge starostne skupine uživa prigrizke med gledanjem televizije, 

kar ni priporočljivo. Zato je pomembno, da se otroci ne navadijo na tak življenjski slog ter da 

jim starši ponudijo zdrave prigrizke in dejavnosti, ki jim omogočajo zadostno telesno 

aktivnost.  

 

Vitamini in mineralne snovi so nujno potrebni za uravnoteženo prehrano (Zafran, 2011). V 

veliki količini jih pridobimo z uživanjem raznolike prehrane, največ pa jih zaužijemo s 

sadjem in zelenjavo. Zato smo tudi starše v anketnem vprašalniku spraševali, kolikokrat na 

dan otroci zaužijejo sadje in zelenjavo. Rezultati so pokazali, da zaužijejo povprečno 2-krat na 

dan en kos sadja in en kos zelenjave. Iz rezultatov lahko sklepamo, da otroci zaužijejo večkrat 

sadje kot zelenjavo, domnevamo pa tudi, da so količine zaužitega sadja večje od količin 

zaužite zelenjave. 
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8 ZAKLJUČEK 

Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, ali se prehranjevalne navade razlikujejo med otroki 

v prvi starostni skupini in otroki v drugi starostni skupini. Na podlagi dobljenih rezultatov 

smo ugotovili, da se prehranjevalne navade bistveno ne razlikujejo in tako potrdili hipotezo 1 

– prehranjevalne navade se ne razlikujejo med otroki prve in otroki druge starostne skupine. 

Tako imajo, sodeč po naših rezultatih, 2-letniki in 4-letniki podobne prehranjevalne navade. 

 

Hipotezo 2, v kateri smo predvidevali, da večina otrok ne uživa zelenjave zelene barve 

(solata, špinača, brokoli, kumara, ohrovt, bob), smo deloma potrdili, saj smo ugotovili, da 

večina otrok zelene solate, brokolija, ohrovta in boba posebej ne odklanja. Špinačo in kumare 

pa otroci v povprečju radi uživajo.  

 

Večina staršev je odgovorila, da njihovi otroci ne uživajo prigrizkov med gledanjem 

televizije, zato smo hipotezo 3 ovrgli.  

 

Prav tako so rezultati potrdili hipotezo 4, da otroci najpogosteje dobijo sladkarije takrat, ko 

jim jih nekdo ponudi. Ugotovljeno je bilo, da otroci prve in druge starostne skupine dobijo 

sladkarije največkrat takrat, ko jim jih nekdo ponudi. Predvidevamo, da starši le zmerno 

vključujejo sladkarije v prehrano predšolskega otroka, saj menijo, da negativno vplivajo na 

otrokovo zdravje.  

 

Potrdili smo tudi hipotezo 5, da večina otrok zelo rada uživa sadje, ki je najbolj poznano. 

Ugotovili smo namreč, da otroci iz prve in druge starostne skupine radi uživajo jabolka, 

banane, češnje, jagode, lubenico, hruške, grozdje, mandarine in marelice. Domnevamo, da 

zaradi tega, ker se jim našteto sadje pogosteje ponuja in ga raje uživajo zaradi njihovega 

okusa. 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo hipotezo 6 ovrgli, saj smo predvidevali, da zaužijejo več 

obrokov tisti otroci, ki preživijo več ur v vrtcu, vendar se je izkazalo, da otroci ne glede na 

število ur, ki jih preživijo v vrtcu, zaužijejo enako število obrokov na dan. Od ponedeljka do 

petka imajo otroci iz obeh starostnih skupin povprečno 5 obrokov na dan. Podatki so pokazali, 

da otroci zaužijejo 4 obroke v vrtcu in 1 obrok, večerjo, doma. 
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S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da med vikendom uživajo zajtrk skoraj vsi 

otroci iz obeh starostnih skupin. Večina otrok uživa zajtrk za mizo skupaj z družino. Med 

tednom uživa večerjo 92 % vseh otrok, in sicer med 18. in 20. uro. Večerjajo za mizo skupaj z 

družino, vendar se v drugi starostni skupini poveča delež otrok, ki večerjajo pred televizijo.  

 

Med vikendom (sobota in nedelja) uživa v prigrizke večina otrok (97 %), starši pa so napisali, 

da gre pri tem največkrat za sadje in zelenjavo. Starejši otroci prigriznejo tudi piškote, 

čokolado, čips in smokije. Vendar starši odgovarjajo, da otroci zaužijejo približno dva kosa 

sadja na dan, zelenjave pa malo manj kot dva kosa na dan. Kot je že opisano, imajo otroci 

sadje rajši zaradi njegovega sladkega okusa, radi pa uživajo predvsem jabolka in banane. 

 

Ker otroci preživijo večino časa v vrtcu, zaužijejo tam tudi največ tekočine, pijejo predvsem 

vodo in nesladkani čaj. S pomočjo anketnega vprašalnika pa smo ugotovili, da otroci uživajo 

tudi sadne sokove in gazirane pijače. Starši se morajo zavedati, da pitje sladkanih in gaziranih 

pijač škoduje otrokovemu zdravju, saj vpliva na nastanek kariesa in prekomerno telesno 

maso.  

 

Raziskava je pokazala, da starši skrbijo in se trudijo za zdrave obroke. Želijo, da otroci 

usvojijo zdrave prehranjevalne navade, s katerimi bodo živeli vse življenje. Pomembno je, da 

starši poskrbijo, da je otrokova prehrana pestra. Za otroke je pomembna celodnevna prehrana. 

Glede na čas, ki ga otroci preživijo v vrtcu, mora vrtec zagotavljati zdravo in kakovostno 

prehrano, pomembno pa je tudi zagotavljanje ustreznih pogojev, ki so potrebni za umirjeno 

uživanje hrane v skupini. Starši otrokom zagotavljajo dnevno manjši delež hrane kot vrtec, a 

je pomembno, da poskrbijo za ustrezno okolje, v katerem bodo otroci oblikovali zdrave 

prehranjevalne navade. 
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10 PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Pozdravljeni! 
 
Sem Katja Miloševič, absolventka Predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, in s 
tem anketnim vprašalnikom želim ugotoviti, kako se prehranjujejo predšolski otroci.  
Podatke bom uporabila za izdelavo diplomske naloge. Zato Vas prosim, da si vzamete čas in 
odgovorite na spodnja vprašanja. Izpolnjen anketni vprašalnik vrnite vzgojiteljici ali 
pomočnici. 
Anketni vprašalnik je anonimen. 
 
Hvala za sodelovanje.  
 

 
1. Spol otroka:  
 

a) deček   b) deklica  
 
 
2. Starost otroka: ________________ 
 
 
3. Približen čas, ki ga otrok dnevno preživi v vrtcu: _______________ 
 
 
4. Vaša dokončana izobrazba: 
 

a) osnovna šola 
b) poklicna šola, gimnazija, srednja šola 
c) višja šola, visoka šola, univerzitetna izobrazba 
d) specializacija ali magisterij, doktorat znanosti 

 
 
5. Ali pripravite otroku zajtrk pred odhodom v vrtec? 
 

a) DA 
b) NE 

 
Utemeljite, prosim, svoj izbrani odgovor. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
6. Kolikokrat na teden pogledate na jedilnik, ko pripeljete otroka v vrtec? 
 

a) vsak dan 
b) 1 – 3-krat na teden 
c) nikoli 
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7. Ali ste zadovoljni s prehrano v vrtcu? 
 

a) DA 
b) NE 

 
Če ste odgovorili z NE, napišite, kaj bi spremenili, dopolnili. 

___________________________________________________________________________ 

 
8. Kje otrok najpogosteje poje popoldansko malico, ki jo dobi v vrtcu? 
 

a) v vrtcu 
b) doma 
c) na poti 
d) je ne poje 

 
9. Kako pogosto pripravite otroku večerjo (od ponedeljka do petka)? 
 

a) vsak dan 
b) 4-krat na teden 
c) 3-krat na teden 
d) 2-krat na teden 
e) 1-krat na teden 
f) skoraj nikoli 
g) nikoli 

  
Če ste odgovorili z nikoli, nadaljujte pri vprašanju 13. 
 
10. Kdaj običajno pripravite večerjo? 
 

a) med 16. in 18. uro 
b) med 18. in 20. uro  
c) med 20. in 22. uro  

 
11. Kje otrok največkrat večerja? 
 

a) za mizo, sam 
b) za mizo, z družino 
c) v dnevni sobi, pred televizijo 
d) v svoji sobi 
e) drugo: ________________________ 

 

12. Prosim, če na spodnjo črto napišete, kaj je otrok včeraj večerjal?  

 

 
13. Ali pripravljate otroku zajtrk med vikendom? 
 

a) DA 
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b) NE 
 
14. Kje otrok najpogosteje uživa zajtrk? 
 

a) za mizo, sam 
b) za mizo, z družino 
c) v dnevni sobi, pred televizorjem 
d) v stoje, med igro 
e) nikjer 
f) drugo: _____________________ 

 
15. Ali ima otrok med vikendom prigrizke ali malice? 
 

a) DA 
b) NE 

 
Če ste odgovorili z DA, napišite, katere tri vrste prigrizkov otrok največkrat uživa. 
 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

 
16. Ali otrok uživa prigrizke medtem, ko gleda televizijo? 
 

a) DA 
b) NE 

 
17. Koliko obrokov otrok običajno zaužije na dan? Prosim obkrožite. 
 

a) med tednom (od ponedeljka do petka): 1     2     3     4     5     6      

b) med vikendom (sobota in nedelja):        1     2     3     4     5     6      

 
18. V tabeli, prosim, označite, kako rad po vašem mnenju otrok uživa sadje, ki je 
navedeno v tabeli. Uporabite znak X, v lestvici od 1 – ne mara do 5 – zelo rad uživa. 
 

SADJE 

1 
ne mara 

2 3 
niti ne 

mara, niti 
nima rad 

4 5 
zelo rad 

uživa 

Ne uživa, 
zaradi 

zdravstvenih 
razlogov 

JABOLKO       

BANANA       

POMARANČA       

ANANAS       

ČEŠNJE       

JAGODE       
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BRESKEV       

AVOKADO       

HRUŠKA       

MANGO       

LUBENICA       

MARELICA       

MELONA       

NEKTARINA       

LIMONA       

KIVI       

GROZDJE       

SLIVA       

MANDARINA       

VIŠNJE       

BOROVNICE       

MALINE       

 
19. Kdaj otroku običajno ponudite sadje? 
 

a) za zajtrk 
b) za malico/prigrizek 
c) za kosilo 
d) za večerjo 
e) nikoli 

 
20. V tabeli prosim označite, kolikokrat na dan otrok zaužije sadje (vsaj 1 kos) in 
zelenjavo (vsaj 1 kos). Uporabite znak X. 
 

 SADJE ZELENJAVA 

4-krat in več   

3-krat na dan   

2-krat na dan   

1-krat na dan   

nikoli   

 
21. V tabeli, prosim, označite, kako rad po vašem mnenju otrok uživa zelenjavo, ki je 
navedena v tabeli. Uporabite znak X, v lestvici od 1 – ne mara do 5 – zelo rad uživa. 
 

ZELENJAVA 

1 
ne mara 

2 3 
niti ne 

mara, niti 
nima rad 

4 5 
zelo rad 

uživa 

Ne uživa, 
zaradi 

zdravstvenih 
razlogov 

KROMPIR       
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ZELENA 
SOLATA 

     
 

KORUZA       

RADIČ       

RDEČA PESA       

KORENJE       

CVETAČA       

BROKOLI       

KUMARA       

PARADIŽNIK       

PAPRIKA       

ZELJE       

FIŽOL       

STROČJI 
FIŽOL 

     
 

OHROVT       

ŠPINAČA       

REDKEV       

BUČKE       

LEČA       

BOB       

ČIČERIKA       

 
22. V tabeli, prosim, označite, kako pogosto si otrok lahko pridobi sladkarije, na načine 
kot so navedeni v tabeli. Uporabite znak X. 
 

 zelo 
pogosto 

pogosto občasno redko nikoli 

Ko si jih sam vzame      

Ko mu jih nekdo ponudi      

Ko vse poje iz krožnika      

Ko pospravi igrače      

Ko se udari ali poškoduje      

Ko se joka      

Po spanju      

Ko se lepo obnaša      

 
23. Kako pogosto vaš otrok uživa sladkarije (bonbon, rebro čokolade, piškot, kos 
peciva)? 
 

a) vsak dan, več kot enkrat 
b) enkrat na dan 
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c) 5 – 6-krat na teden 
d) 2 – 4-krat na teden 
e) enkrat na teden 
f) nikoli  

 
24. Navedite tri vrste pijač, ki jih otrok običajno pije, in koliko kozarcev le-te pijače 
spije na dan. 
 
   Vrste pijač   Število kozarcev 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

 
25. Navedite tri jedi, ki jih po vašem mnenju otrok zelo rad uživa in tiste, ki jih ne mara. 
 

 Zelo rad uživa      Ne mara 

1. ___________________________     1. __________________________ 

2. ___________________________  2. __________________________ 

3. ___________________________  3. __________________________ 


