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IZVLEČEK 
 

Naraščajoč trend prekomerne telesne mase in debelosti pri otrocih in posledično porast sodobnih 

civilizacijskih obolenj v odrasli dobi je prispeval k oblikovanju programov, ki spodbujajo otroke 

in mladostnike k pridobivanju zdravih prehranjevalnih navad. Shema šolskega sadja in zelenjave 

je ukrep evropske kmetijske politike, ki spodbuja povečanje uživanja sadja in zelenjave pri 

otrocih. Da bi bil učinek ukrepa dolgoročen je ključno, da se o ukrepu informira tudi družine in 

jih spodbuja k podpori dejavnosti, ki so povezane z ukrepom.  

 

V magistrskem delu smo preučevali poznavanje in odnos staršev osnovnošolskih otrok 3., 6. in 8. 

razreda do Sheme šolskega sadja in zelenjave, njihova opažanja glede vpliva ukrepa na 

prehranjevalne navade ter prehransko znanje otrok in družine. Raziskava je temeljila na 

deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi empiričnega raziskovanja, kot instrument pa 

je bil uporabljen vprašalnik, ki smo ga sestavili na podlagi podatkov pridobljenih iz strokovne in 

znanstvene literature. Vzorčenje je potekalo na dveh osnovnih šolah, ki sodelujeta v Shemi 

šolskega sadja in zelenjave, vzorec pa je zajemal 224 staršev.  

 

Ugotovili smo, da so starši na splošno o ukrepu Shema šolskega sadja in zelenjave slabo 

informirani, mnogi ukrepa ne poznajo. Pomembna ugotovitev je, da se med šolama pojavljajo 

razlike v informiranju staršev o ukrepu, kar se kaže tudi v poznavanju sheme med starši. Starši, ki 

jim je bil ukrep že predstavljen, so imeli bolj pozitivno stališče do sheme kot tisti, ki o njem niso 

bili seznanjeni. Izkazalo se je, da se med šolama pojavljajo razlike v izvajanju ukrepa. Razlike se 

pojavljajo v pogostosti in konstantnosti razdeljevanja sadja in zelenjave. Ena šola razdeljuje le 

sadje, druga pa tako sadje kot zelenjavo. Spremljevalne aktivnosti na eni šoli niso organizirane, 

medtem ko druga šola organizira naravoslovne dni in obisk kmetije, nobena od šol pa v 

spremljevalne aktivnosti ni vključevala staršev. Večina staršev izraža pozitivno stališče do 

brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave v šoli, bistvenega vpliva na prehranjevalne navade 

otrok pa ne opažajo.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da je potrebno o ukrepu Shema šolskega sadja in zelenjave starše 

bolj načrtno informirati in vzpostaviti boljšo komunikacijo med njimi in šolo ter jih aktivno 

vključevati. Glede na ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju ukrepa, bi bilo potrebno izboljšati 

nadzor nad njegovim izvajanjem.  

 

Ključne besede: osnovnošolec, shema šolskega sadja in zelenjave, sadje, zelenjava, starši, 

zdrava prehrana 
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ABSTRACT 
 

A growing trend of overweight and obesity in children and consequently a rise in modern 

civilization diseases in adulthood, contributed to the formation of the programmes encouraging 

children and adolescents to obtain healthy eating habits. The School Fruit and Vegetable Scheme 

is a measure of the European agricultural policy, which encourages an increase in consumption of 

fruit and vegetable in children. In order to make the impact of the measure long-term, it is 

essential to also inform families about the measure, and to encourage them to support the 

activities related to the measure.   

 

In the master´s thesis, we have studied knowledge and attitude of parents of primary school 

children in the 3rd, 6th, and 8th grade toward the School Fruit and Vegetable Scheme, their 

observations regarding the influence of the measure on eating habits, and eating knowledge of 

children and family. The research was based on descriptive and causal-non-experimental method 

of empirical research. A questionnaire, designed based on the data obtained from professional and 

science literature, was used as a research instrument. Sampling took place at two primary schools 

participating in the School Fruit and Vegetable Scheme, and the sample encompassed 224 

parents. 

 

We have established that in general parents are poorly informed about the School Fruit and 

Vegetable Scheme measure, and many of them do not even know the measure. An important  

establishment is that there are differences among the schools regarding informing the parents 

about the measure, which is also reflected in knowledge about the measure among the parents. 

Parents, whom the measure have already been introduced, had a more positive point of view on 

the scheme compared to those who were not introduced to the measure. It has turned out that 

there are differences among the schools in regard to implementation of the measure. The 

differences are in the frequency and constancy of distributing fruit and vegetable. One school 

distributes only fruit, and the other one distributes fruit as well as vegetable. Accompanying 

activities are not organized at one school, while the other school organizes science days and farm 

visits, but neither of the schools have included parents in the accompanying activities. The 

majority of parents have a positive attitude toward free distribution of fruit and vegetable at 

school, but they do not observe a significant impact on eating habits of children.  

 

The results of the research revealed that parents need to be more systematically informed about 

the School Fruit and Vegetable Scheme, and it is also necessary to establish a better 

communication among them and school and actively involve them in activities. In regard to the 

imperfections in implementation of the measure, a control over its implementation should be 

improved.  

 

Key words: primary school pupil, School Fruit and Vegetable Scheme, fruit, vegetable, parents, 

healthy diet  
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1 UVOD  
 

Zaradi naraščajočega trenda prekomerne telesne mase in debelosti pri otrocih in mladostnikih, ki 

je eden ključnih dejavnikov za razvoj najpogostejših kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB) v 

razvitem svetu, so bile države članice Evropske unije (EU) primorane uvesti učinkovite in 

sistematične ukrepe za izboljšanje prehranjevalnih navad otrok in mladostnikov. Eden od teh 

ukrepov je tudi Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ). 
 

SŠSZ je intervencijski ukrep EU kmetijske politike, katerega namen je spodbuditi uživanje sadja 

in zelenjave pri otrocih in mladostnikih v šolah. Kratkoročni cilj ukrepa je predvsem povečanje 

uživanja sadja in zelenjave, dolgoročno pa želijo na ta način izboljšati prehranjevalne navade, ki 

se bodo obdržale tudi v odraslem obdobju življenja, na ta način bi pripomogli tudi k zmanjšanju 

tveganja za pojav KNB. 
 

Za dosego dolgoročnih ciljev je zato ključno, da k ukrepu SŠSZ aktivno pristopijo tudi starši, saj 

so dobre prehranjevalne navade v družini pomembne za vzdrževanje pozitivnih sprememb, ki jih 

ukrep prinaša. Zato je pomembno, da ideje ukrepa SŠSZ dosežejo ne le otroke, ampak tudi 

njihove starše, ki bodo v domačem okolju nadaljevali s spodbujanjem otrok k zdravim 

prehranskim izbiram tudi po koncu intervencijskega obdobja.  

 

Ukrep SŠSZ je integriran v šolsko okolje v državah članicah EU vse od leta 2009/10, v tem času 

so bile izvedene številne študije, predvsem nacionalne evalvacijske raziskave ukrepa, ki so 

preučevale uspešnost in doseganje ciljev ukrepa SŠSZ. V Sloveniji je bilo na tem področju, razen 

evalvacij posameznih šol, bolj malo raziskav, sploh redke pa so tiste, ki bi preučevale področje 

starševskega vključevanja v sam ukrep. 
 

V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljeno prehranjevanje kot pomembna 

determinanta zdravja; problematika razširjenosti KNB; prehranska priporočila in piramida 

zdravega prehranjevanja; pomen sadja in zelenjave ter lokalno pridelanega sadja in zelenjave v 

prehrani; prehranjevalne navade in dejavniki prehranjevalnih navad; vpliv staršev in šole na 

prehranjevalne navade otrok in mladostnikov; intervencijski ukrepi za izboljšanje prehranjevalnih 

navad in predstavitev ukrepa SŠSZ.  
 

V raziskovalnem delu preučujemo uživanje sadja in zelenjave ter oblike dejavnosti, ki spodbujajo 

k uživanju sadja in zelenjave v družinah, kako dobro starši poznajo ukrep SŠSZ in kakšna so 

opažanja staršev glede sprememb v prehranjevanju otrok in družine po koncu intervencijskega 

obdobja.  
 

Na podlagi izsledkov raziskave smo v sklepnem delu podali usmeritve, ki bodo služile izvajalcem 

ukrepa SŠSZ za dosego večje informiranosti in aktivnega vključevanja staršev v ukrep SŠSZ.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

2.1  ZDRAVA PREHRANA KOT DETERMINANTA ZDRAVJA  
 

Zdravje predstavlja temelj socialnega in gospodarskega razvoja ter odsev razmer v družbi v 

posameznem zgodovinskem obdobju. Odraža preteklo in sedanje dogajanje, učinke dednosti in 

okolja ter človekovega odzivanja (Gabrijelčič-Blenkuš, 2009c). Zdravje omogoča in zagotavlja 

kakovostno življenje posameznika in je temeljni vir razvoja vsake družbe. Za zdravje je v prvi 

vrsti odgovoren vsak posameznik, država pa je v sodelovanju s stroko in znanostmi pristojna in 

odgovorna za ustvarjanje pogojev, v katerih lahko ljudje skrbimo za zdrav življenjski slog 

(ReNPPP, 2005).  

 

Zdravje otrok in mladostnikov predstavlja pomemben napovednik zdravja odraslih in celotne 

populacije. Dobro zdravje mladih tako predstavlja osnovo za dobro zdravje odraslih v prihodnosti 

ter dolgoročni ekonomski razvoj družbe in blagostanje. Zato je za prihodnost družbe pomembno 

spremljati kazalnike zdravja in vedenj povezanih z zdravjem, si prizadevati za krepitev zdravja in 

se ustrezno odzvati ob morebitnem slabšanju kazalnikov in neugodnih trendih (Jeriček-Klanšček 

idr., 2012).  

 

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) opredeljuje zdravje kot: »stanje popolnega telesnega, 

duševnega in socialnega blagostanja in ne zgolj stanje odsotnosti bolezni ali nezmožnosti« 

(WHO, 1948), ustanovna listina SZO pa navaja, da je »uživanje najvišje dosegljive ravni zdravja 

ena od temeljnih pravic vsakega človeka« (SZO, 2014).  

 

Zdravje glede na slovensko javno mnenje zaseda na lestvici vrednot prvo mesto. Na zdravje 

poleg prehranskega statusa in kakovosti življenja pomembno vplivajo prehrana in prehranjevalne 

navade (Gabrijelčič-Blenkuš, 2009a). Zdravje je vedno bolj pomembna vrednota tako med 

odraslim prebivalstvom kot tudi med mladimi (Kamin, 2006).  

 

Varovalni dejavniki zdravja vplivajo na zdravje in na vedenja povezana z zdravjem, tako da 

varujejo zdravje ter hkrati preprečujejo in zmanjšujejo tveganje za določeno bolezen. Klasični 

primer varovalnega dejavnika zdravja je zdrava prehrana. Dejavniki tveganja povečujejo 

verjetnost oz. tveganje za pojav zdravstvenih težav in bolezni, ki jih lahko preprečimo. Ti so 

lahko socialno-ekonomski, lahko so povezani s specifičnimi okoljskimi dejavniki tveganja (npr. 

onesnažen zrak) ali z dejavniki tveganja povezanimi z življenjskim slogom (npr. kajenje) (Buzeti 

idr., 2011).  

 

O vplivu prehranjevanja na zdravje je bil prepričan že grški antični zdravnik Hipokrat, ki je 

zapisal: »Vsaka sestavina človekove hrane vpliva na njegovo telo in ga na nek način spremeni. 

Od teh sprememb je odvisno vse njegovo življenje, pa naj bo človek zdrav, bolan ali okrevajoč.« 

(Flis-Smaka, 2012). Thomas Edison je napovedal, da v prihodnosti zdravnik ne bo zdravil z 

zdravili, ampak bo v bolniku vzbudil zanimanje za ohranjanje zdravja z zdravo prehrano ter 

drugimi varovalnimi dejavniki zdravja. Danes je že vsem splošno znano, da prehrana pomembno 

vpliva na zdravje oz. zdravstveno stanje prebivalstva. Le-ta ima  bodisi pozitiven vpliv bodisi 

negativen – v tem primeru govorimo o nezdravem prehranjevanju (Gabrijelčič-Blenkuš, 2009c). 
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SZO, Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) RS ter številni strokovnjaki, ki delujejo na področju 

zdravja in prehranjevanja, (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005; Gregorič idr., 2015; Koch in 

Kostanjevac, 2007; Poklar-Vatovec, 2008) izpostavljajo prehranjevanje kot pomembno 

determinanto krepitve in varovanja zdravja.  

 

Zdrava prehrana, zdravo prehranjevanje, uravnotežena prehrana in priporočena prehrana so 

sinonimi, katerih pomen celostno zajema priporočila o fizioloških potrebah organizma po energiji 

in posameznih hranilih glede na starost, spol in delo, ki ga človek opravlja, o živilih, ki vsebujejo 

ta hranila in o priporočenem ritmu prehranjevanja (ReNPPP, 2005). 

 

SZO zdravo prehrano definira kot energijsko in hranilno uravnoteženo prehranjevanje, ki 

posamezniku zagotavlja optimalen vnos vseh potrebnih makro- in mikrohranil v ustreznem 

razmerju in ob ustreznem prehranskem režimu, s čimer si omogoči normalno rast in razvoj, 

kakovostno življenje in polno storilnost ter preprečitev nastanka prehransko pogojenih obolenj in 

posledično prezgodnjo umrljivost (WHO, 2003). 

 

Zdrava prehrana je eden od pomembnejših varovalnih dejavnikov zdravja, saj pogojuje dobro 

počutje, dokazano zmanjšuje zbolevanje za KNB, v kombinaciji z zadostno telesno dejavnostjo 

pa pomaga vzdrževati primerno telesno maso (Gabrijelčič-Blenkuš, 2009a). Med 

najpomembnejše prehranske dejavnike varovanja zdravja uvrščamo zadosten vnos zelenjave in 

sadja, omejevanje pogostosti in količine vnosa energijsko goste in hranilno revne hrane (WHO, 

2003) in redno uživanje treh do petih dnevnih obrokov s posebnim poudarkom na zajtrku (WHO, 

2006). 

 

Številni avtorji (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005; Gregorič, 2010; Poklar-Vatovec, 2008 idr.) 

poudarjajo, da je uravnotežena, varovalna in varna prehrana pomembna v vseh življenjskih 

obdobjih, vendar pa ima poseben pomen v obdobju otroštva in odraščanja. V obdobju odraščanja 

namreč potekajo procesi intenzivnega fiziološkega, psihosocialnega in kognitivnega razvoja 

posameznika. Zdrava prehrana med odraščanjem zagotavlja optimalno rast in razvoj, izboljšuje 

počutje in delovno storilnost, dolgoročno pa predvsem krepi zdravje, povečuje kakovost življenja 

in prispeva k aktivnemu in zdravemu staranju (ReNPPTDZ, 2015). Poleg tega zdrave 

prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in 

način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in posledično na zdravje v odrasli 

dobi (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005). Pomembno je tudi dejstvo, da so sodobni prehranjevalni 

vzorci prenosljivi iz generacije v generacijo (Gregorič idr., 2015). Prav zato prehrana, ki je 

prilagojena specifičnim potrebam odraščajočih posameznikov, spada med najpomembnejše 

dejavnike varovanja zdravja (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005). 

 

2.2 OBOLENJA POVEZANA Z NEZDRAVIM PREHRANJEVANJEM 
 

Nezdravo prehranjevanje sodi med dejavnike nezdravega življenjskega sloga, za katere je 

dokazano, da so ključni v procesih nastanka, napredovanja in pojavljanja zapletov 

najpomembnejših KNB. Poleg tega nezdravo prehranjevanje v kombinaciji z nezadostno telesno 

aktivnostjo prispeva k pojavljanju in vzdrževanju znanih fizioloških dejavnikov tveganja 

povezanih s KNB. Od sedmih ključnih dejavnikov tveganja za KNB (zvišan krvni tlak, zvišan 

holesterol v krvi, zvišan indeks telesne mase, znižan vnos zelenjave in sadja, telesna nedejavnost, 

alkohol in kajenje) jih je pet tesno povezanih s prehrano (ReNPPP, 2005). 
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Zdravstveno stanje posamezne populacije se ocenjuje s pomočjo kazalcev zdravstvene statistike 

na osnovi podatkov o umrljivosti, obolevnosti in poškodbah. Ob tem pa se upošteva tudi 

demografske in socialno-ekonomske dejavnike ter podatke o z zdravjem povezanem življenjskem 

slogu in zdravstvenih službah (Gabrijelčič-Blenkuš, 2009c). 

 

KNB so bolezni in stanja, ki so v veliki meri posledica nezdravega življenjskega sloga (ReNPPP, 

2005), tveganje za njihov razvoj pa se akumulira skozi vsa življenjska obdobja in je odvisno od 

bioloških, socialno-ekonomskih in drugih vplivov, pri čemer predstavlja pomemben dejavnik 

tveganja tudi neustrezna prehrana (ReNPPTDZ, 2015). Neustrezno prehranjevanje že v otroški 

dobi pomembno prispeva k tveganju za nastanek nekaterih KNB v kasnejšem življenjskem 

obdobju (WHO, 2002).  

 

KNB predstavljajo v svetu vodilni javnozdravstven problem, saj je za večino od njih značilno, da 

so zelo razširjene, njihov začetek ali potek je odvisen od družbenih dejavnikov, predstavljajo 

velik delež obolevnosti in posledično umrljivosti prebivalstva, še posebej mlajših starostnih 

skupin, zmanjšujejo kakovost življenja, negativno vplivajo na potomstvo, predstavljajo veliko 

finančno breme državi ter je nanje mogoče vplivati z javnozdravstvenimi ukrepi (Zaletelj-Kragelj 

idr., 2007). Globalno gledano so KNB glavni vzrok prezgodnje umrljivosti, lahko pa močno 

prizadenejo zdravje prebivalcev ter na ta način zmanjšajo njihovo storilnost. Mednje prištevamo 

bolezni srca in ožilja, rakaste bolezni, bolezni presnove in bolezni dihal. Ob nespreminjanju 

današnjih trendov projekcije za leto 2030 kažejo, da bodo KNB postale vodilni javnozdravstveni 

problem tudi v državah z nizkimi dohodki, se pravi povsod po svetu (WHO, 2002). Zaskrbljujoče 

je tudi dejstvo, da se ta obolenja, ki so bila nekdaj značilna predvsem za starejše generacije, danes 

vse pogosteje pojavljajo že pri mlajših populacijskih skupinah, celo pri otrocih (WHO, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Izgubljena leta zdravega življenja zaradi bolezni, ki so posledica prehranskih dejavnikov 

tveganja (Gabrijelčič-Blenkuš in Kuhar, 2009, str. 11). 

 

Slika 1 prikazuje korelacijo med izgubljenimi leti zdravega življenja zaradi bolezni, ki imajo 

prehranske dejavnike tveganja. Po izračunih SZO je s prehranskimi dejavniki tveganja 

pomembno povezanih 41 % KNB, v 38 % pa je prehrana ključni dejavnik za nastanek teh bolezni 
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(WHO, 2002). 71 % vseh smrti in 47 % vseh izgubljenih let zdravega življenja pripisujejo v 

razvitih državah le desetim dejavnikom, od katerih sta kar dve tretjini posredno ali neposredno 

povezani s prehranskimi dejavniki (WHO, 2009). Z nezdravim prehranjevanjem so dokazano 

povezane tudi nekatere vrste raka, saj naj bi kar 40 % vseh oblik te bolezni preprečili z ustreznim 

življenjskim slogom, ki vključuje tudi prehrano z dovolj sadja in zelenjave in vzdrževanje 

normalne telesne mase (WHO, 2002). 

 

Po ocenah SZO v Evropi zaradi bolezni srca in ožilja vsako leto umre skoraj 17 milijonov 

prebivalcev, od tega 8,6 milijona žensk (WHO, 2007). Podobno stanje je tudi v Sloveniji, kjer je 

več kot 70 % smrti posledica najpogostejših KNB, med katerimi so vodilne bolezni srca in ožilja, 

ki so vzrok za 40 % smrti, sledijo pa rakava obolenja (Fras, 2007, v Gabrijelčič-Blenkuš in 

Kuhar, 2009).  

 

Naraščajoč javnozdravstven problem je tudi diabetes tipa 2, saj ga ima po podatkih SZO iz leta 

2002 5,9 % svetovnega prebivalstva, pri čemer je zaskrbljujoče dejstvo, da zbolevajo vedno 

mlajši posamezniki, celo prekomerno hranjeni otroci. 7,5 % prebivalstva pa ima intoleranco na 

glukozo – presnovno motnjo, ki lahko prav tako napreduje v sladkorno bolezen tipa 2 (WHO, 

2002).  

 

2.2.1 PREVALENCA DEBELOSTI   

 

Debelost je v razvitem svetu najpogostejša kronična presnovna bolezen in predstavlja za 

kajenjem drugi najpomembnejši vzrok povečane obolevnosti in umrljivosti v odrasli dobi 

(Gabrijelčič-Blenkuš, 2010). Gre za kronično presnovno socialno bolezen, pri kateri se v telesu 

čezmerno kopiči maščevje, lahko pa jo obravnavamo tudi kot dejavnik tveganja za nekatere 

bolezni, psihosomatsko bolezen, bolezen odvisnosti, poseben življenjski slog ali kot lepotni 

problem. Navadno debelost opredeljujemo z indeksom telesne mase (ITM), ki predstavlja  

razmerje med težo v kilogramih in višino na kvadrat v metrih (ITM = kg/m2 ). Vrednosti ITM 

med 25,0 in 29,99 kg/m
2
 opredelimo kot čezmerno telesno maso, vrednosti ITM 30,0 kg/m

2
 in 

več pa kot debelost. Vrednost ITM 40 kg/m
2
 ali več pa predstavlja hudo debelost (Kravos, 2005).  

 

Poleg splošne debelosti poznamo tudi abdominalno debelost, ki jo opredelimo z dvema 

kazalcema: 

 

 Razmerje pas–boki (waist hip ratio – WHR) = obseg pasu/obseg bokov. Večji WHR od 1 pri 

moških in večji od 0,85 (nekateri viri 0,8) pri ženskah pomeni, da gre za abdominalno 

debelost; 

 Obseg pasu v cm = obseg pasu v srednjih točkah med spodnjimi robovi rebrnega loka in 

črevničnega grebena. Normalna vrednost za ženske je do 80 cm, za moške pa 92 cm. 

Vrednosti 88 cm za ženske in 102 cm za moške že kažeta na abdominalno debelost. 

Preiskava je sicer zelo preprosta, vendar veliko pove o zdravstveni ogroženosti posameznika 

(Kravos, 2005).  

 

Debelost, predvsem abdominalna debelost, je nedvomno povezana z umrljivostjo, saj večja kot je 

debelost, večja je umrljivost ter dlje kot traja debelost, večje je tveganje za smrt. Tudi pogosto 

hujšanje s ponovnim pridobivanjem telesne mase (učinek jojo) je neodvisen dejavnik tveganja. 

Pri ljudeh z višjim ITM so vzroki umrljivosti najpogosteje koronarna bolezen, možganska žilna 

bolezen in rak. Po ocenah Ameriškega zdravniškega združenja je debelost (vzročno) povezana s 
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57 % sladkorne bolezni tipa 2, s 30 % žolčnih kamnov, s 17 % arterijske hipertenzije in 

koronarne bolezni, s 14 % osteoartritisa in z 11 % raka dojk, maternice in debelega črevesa 

(Kravos, 2005).  

 

Ćuić in Zadnik (2012) ocenjujeta, da bi se več kot 400 novim rakom letno (3,5 % med vsemi) v 

Sloveniji lahko izognili, če bi debelost v celoti odpravili. Relativna tveganja posameznih rakov so 

namreč odvisna od stopnje debelosti – osebe z večjim ITM imajo večja tveganja za posamezna 

rakava obolenja, tveganja pri ženskah pa so značilno večja kot pri moških. Raziskave so pokazale 

korelacijo med prekomerno telesno maso in debelostjo ter določenimi vrstami raka, pripisani 

odstotki povezanosti pri posameznih vrstah pa se giblje med 10 in 40 %. Med vsemi slovenskimi 

bolniki, zbolelimi za rakom, lahko približno 3,5 % primerov pripišemo prekomerni telesni masi 

oziroma debelosti. Letno je to več kot 400 primerov, od tega je skoraj polovica žensk, ki zbolijo 

za tumorji na dojki in maternični sluznici ter približno 160 primerov rakov debelega črevesa in 

danke. Glede obolevnosti in umrljivosti za rakom sicer spadamo med države s srednje visokimi 

stopnjami, stanje pa se v zadnjem desetletju slabša, saj se je pojavnost raka povečala za 40 % 

med moškimi in za 30 % med ženskami (ReNPPTDZ, 2015). 

 

Čezmerna telesna masa in debelost imata v svetu in Evropi po mnenju medicinskih strokovnjakov 

in oblikovalcev zdravstvenih politik izjemno velik obseg, zato trenutno predstavlja obsežen 

javnozdravstven problem, ki se še povečuje. Pojavnost debelosti se je tako od leta 1980 v več 

evropskih državah celo potrojila in v vseh še vedno raste (Mučec-Zakotnik idr., 2014). SZO 

ocenjuje, da ima 115 milijonov ljudi zdravstvene probleme povezane z debelostjo, prevalenca 

debelosti pa narašča tako v svetu kot pri nas (Kravos, 2005). Podatki populacijskih raziskav v EU 

kažejo, da je v zadnjih desetih letih debelost narasla od 10 do 40 %, v nekaterih državah EU naj 

bi se delež prekomerno hranjenih ali debelih povzpel celo nad 50 % (Tividar, 2009b).  

 

Slovenija sledi trendu drugih razvitih držav in se spopada s porastom čezmerne telesne mase in 

debelosti. Analiza raziskav Z zdravjem povezan vedenjski slog za obdobje 2001–2012 je pokazala 

naslednje trende glede prekomerne telesne mase in debelosti pri odraslih Slovencih (Maučec-

Zakotnik idr., 2014): 

 

 delež tistih z ITM < 25 se skozi leta raziskave ne spreminja; 

 zaznan je trend naraščanja debelih ljudi z ITM 30 in več (2001: 15,0 %, 2004: 14,6 %, 

2008: 16,2 %; 2012:17,4 %); 

 opazen je tudi trend naraščanja zelo debelih ljudi z ITM 35 (2001: 2,4 %, 2004: 2,6 %, 

2008: 3,5 %, 2012: 3,5 %); 

 delež debelih je višji pri moških kot pri ženskah, porast debelosti pa je značilen le pri 

moških. 

 

Kot posledica čezmerne telesne mase in debelosti se lahko pojavi tudi sladkorna bolezen tipa 2. 

Prevalenca, družbeno in ekonomsko breme sladkorne bolezni ter spremljajoča obolenja naraščajo 

povsod po svetu ter se v zadnjih dveh desetletjih pojavlja pogosteje v vseh starostnih skupinah. 

Po podatkih EU ima sladkorno bolezen od 3,4 % do več kot 7 % prebivalstva, pogostejša pa je pri 

moških. Prevalenca s starostjo narašča in doseže okoli 10 % pri starosti 60 let in več v večini 

populacij. Ocene SZO predvidevajo, da se lahko do leta 2025 v Evropi prevalenca skoraj 

dvakratno poveča in število bolnikov podvoji (Mučec-Zakotnik idr., 2012).  
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2.2.2 PREVALENCA DEBELOSTI PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH  

 

Podatki kažejo, da trend prekomerne telesne mase in debelosti ni značilen zgolj za odraslo 

populacijo, saj se tudi med otroki in mladostniki v EU znatno povečuje (Evropska komisija, 

2007), kar beležimo tudi v Sloveniji. Primerjava podatkov v Sloveniji od leta 1991 do 2011 kaže, 

da je delež prekomerno hranjenih fantov narasel v povprečju od 13,3 % na 19,9 %, deklet pa od 

12,0 na 17,2 %. Delež debelih fantov je v istem obdobju narasel z 2,7 % na 7,5 % in deklet z 2,1 

na 5,5 %. Raziskovalci ugotavljajo, da se je v Sloveniji zadnja tri desetletja izjemno povečal 

prirast deleža čezmerno hranjenih in debelih otrok in mladostnikov med 6. in 19. letom starosti. 

Prav tako je opazen visok odstotek (okoli 4 %) debelih deklet in fantov v starosti 17 in 18 let v 

letu 2011, kar je približno dvakrat več kot v preteklih letih (Kovač idr., 2012). V naši državi tako 

čezmerne telesne mase nima več vsak šesti, temveč že vsak četrti otrok (Gregorič, 2010). 

 

Na pobudo SZO so države EU izjavile, da » ... mora biti v naslednjih letih v večini držav dosežen 

viden napredek, zlasti v zvezi z otroki in mladostniki, ter da bi se moral neugoden trend 

naraščanja prekomerne telesne mase in debelosti obrniti najkasneje do leta 2015.« (Evropska 

komisija, 2007). Nekatere raziskave v zadnjih letih kažejo na stabilizacijo rasti prekomerne 

telesne mase in debelosti, kar lahko pripišemo tudi načrtovanim ukrepom nacionalne prehranske 

politike 2005–2010 (ReNPPP, 2005). Rast deleža čezmerno hranjenih in debelih otrok in mladine 

med 6. in 19. letom starosti se je po podatkih Fakultete za šport v Ljubljani pri fantih pričela 

zaustavljati leta 2010, pri dekletih pa leta 2011 (Starc, 2014, v ReNPPTDZ, 2015). Podobne 

rezultate v trendih prevalence čezmerne telesne mase in debelosti opažajo tudi na Pediatrični 

kliniki v Ljubljani, kjer pri petletnikih v obdobju 2001–2009 ugotavljajo stabilizacijo naraščanja 

čezmerne telesne mase in debelosti, kar je še posebej pomembno ob dejstvu, da je več kot tri 

četrtine fantov in deklet, ki so bili čezmerno hranjeni v starosti 18 let, takšnih že v prvem razredu 

osnovne šole (Starc in Strel, 2011, v ReNPPTDZ, 2015).  

 

Odstopanja od zdravja se pri otrocih in mladih kažejo z drugačnimi znaki kot pri odrasli 

populaciji, imajo drugačne posledice in jih je treba meriti z drugačnimi kazalci. Praviloma so 

otroci in mladi bolj zdravi od ostalih starostnih skupin (Jeriček-Klanšček idr., 2009), vendar pa je 

zaznati pojavljanje KNB ter njihovih dejavnikov tveganja čedalje bolj tudi pri otrocih in 

mladostnikih. Če je bila sladkorna bolezen tipa 2 v preteklosti značilna predvsem za starejše, se 

danes pojavlja tudi pri otrocih s povečano telesno maso, pri katerih hkrati ugotavljamo tudi 

povišan krvni tlak in vrednosti holesterola v krvi ter zamaščenost jeter (ReNPPTDZ, 2015). To je 

dodaten motiv za nadaljnje izvajanje učinkovitih ukrepov na nacionalni ravni za zmanjšanje 

prevalence prekomerno hranjenih in debelih otrok in mladostnikov.  

 

2.3 PREHRANSKA PRIPOROČILA  
 

V Republiki Sloveniji (RS) vse do leta 2004 nismo imeli enotnih in natančno določenih 

prehranskih priporočil, ki bi bila opredeljena za celotno populacijo glede na starostna obdobja. 

Vsaka hranilna snov v človekovem telesu opravlja specifično nalogo, zato so dnevne potrebe po 

hranilnih snoveh različne in odvisne od več dejavnikov. Strokovnjaki različnih držav so na 

podlagi raziskav v svojih državah izdelali priporočila, ki jih poznamo kot priporočila SZO 

(Poklar-Vatovec, 2008). 

 

Za dosego uravnotežene prehrane se poslužujemo normativov oziroma referenčnih vrednosti za 

vnos hranljivih snovi, ki pa so specifični glede na spol, starost, telesno dejavnost in druga stanja. 
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Priporočila zdravega, uravnoteženega prehranjevanja navajajo minimalne količine za posamezne 

hranljive snovi, ki jih mora človek zaužiti s hrano, da se ne bi pokazale posledice pomanjkanja 

oziroma maksimalne količine, da ne bi prišlo do kroničnih bolezni. Ta priporočila temeljijo na 

obstoječih znanstvenih dognanjih ter so namenjena preprečevanju obolenj in stanj, ki so posledica 

nezdravega prehranjevanja (ReNPPP, 2005).  

 

Zdravju koristno živilo, hrana, jed, obrok, ponudba so živilo, hrana, jed, obrok in njihova 

ponudba, sestavljena po smernicah uravnotežene prehrane, s posebnim poudarkom na vsebnostih 

hranljivih snovi, ki pripomorejo k doseganju ciljev prehranskih priporočil in s tem preprečevanju 

bolezni povezanih z nezdravim prehranjevanjem. Sinonim za zdravju koristna živila so tudi 

varovalna (funkcionalna) živila, hrana, jed, obrok in ponudba (ReNPPP, 2005). 

 

Priporočila zdravega prehranjevanja določajo, naj posameznik pri prehrani upošteva sledeče 

(Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005): 

 

 Energijski vnos naj bo uravnotežen s porabo, ob upoštevanju bazalnega metabolizma in 

telesne aktivnosti posameznika in drugih zunanjih dejavnikov; 

 Hranilni vnos zagotovimo s pestro sestavo obrokov iz priporočenih kombinacij različnih 

vrst živil iz vseh skupin, kar bo ob ustreznem energijskem vnosu zagotovilo zadosten 

vnos vseh hranil, potrebnih za normalno rast, razvoj in delovanje organizma (ogljikovi 

hidrati naj pokrivajo od 55 do 75 % dnevnih energijskih potreb, maščobe od 15 do 30 % 

in beljakovine od 10 do 15 %); 

 Pri kombiniranju živil naj ima prednost sadje in zelenjava, kakovostni ogljikovi hidrati 

(izdelki iz polnovrednih žit), kakovostna beljakovinska živila (mleko in mlečni izdelki, 

pusto meso, jajca, ribe) ter kakovostne maščobe (predvsem olja); 

 Sadje in zelenjava naj bosta sestavni del vsakega obroka, kar bo pripomoglo k 

vzdrževanju ustreznega hranilnega in energijskega ravnovesja; 

 Piti je potrebno zadostne količine tekočine, predvsem zdravstveno ustrezne pitne vode; 

 Režim in organizacija prehrane naj omogočata redno uživanja vseh priporočenih obrokov 

(zajtrk, kosilo, večerja ter dva premostitvena obroka), od katerih je najpomembnejši 

zajtrk. Pomembna je tudi porazdelitev dnevnega energijskega vnosa po obrokih (25 % 

zajtrk, 15% dopoldanska malica, 30 % kosilo, 10 % popoldanska malica in 20 % večerja), 

med posameznimi obroki naj se zagotovi najmanj 2 uri presledka; 

 Uživanje obrokov mora biti v okolju in na način, ki vzbuja pozitiven odnos do 

prehranjevanja, za uživanje posameznega obroka pa mora biti dovolj časa (20–30 minut 

za glavne obroke ter 10 minut za vmesne obroke); 

 Pri načrtovanju prehrane je potrebno upoštevati želje posameznika ter jih uskladiti s 

priporočili energijsko-hranilne in kakovostne sestave ter splošne zdravstvene ustreznosti 

obrokov; 

 Pri pripravi hrane omejimo vnos maščobe, soli in sladkorja ter se izogibamo živilom z 

večjo vsebnostjo maščob ter sladkim pijačam; 

 Način priprave hrane naj bo zdrav, da ohranja količino in kakovost zaščitnih snovi in ne 

uporablja ali čim manj uporablja dodatne maščobe, sladkor in kuhinjsko sol. 
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2.3.1 POZNAVANJE PREHRANSKIH PRIPOROČIL  

 

Dobro prehransko znanje pozitivno vpliva na stališča otrok do zdravega načina prehranjevanja, 

kar vpliva tudi na njihovo prehransko vedenje. Pozitivna stališča do zdravega načina 

prehranjevanja spodbujajo otroka, da se prehranjuje po priporočilih, ki veljajo za zdrav način 

prehranjevanja, medtem ko negativna stališča do nezdravega načina prehranjevanja lahko 

preprečujejo nezdrave oblike prehranskega vedênja posameznika (Kostanjevec, 2013). Za 

načrtovanje ukrepov na področju zdravega prehranjevanja so pomembni izsledki raziskav, ki 

preverjajo poznavanje prehranskih priporočil in prehranskih pojmov pri določeni skupini 

prebivalstva.  

 

Več raziskav, opravljenih pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji, kaže na to, da otroci in 

mladostniki relativno dobro poznajo nasvete za zdravo prehranjevanje ter koristi zdravega 

prehranjevanja, vendar je znanje pri večini površinsko oz. ohlapno, saj poznajo zgolj splošna 

priporočila, ne pa teorij na katerih temeljijo (Gregorič, 2010; Kostanjevec, 2013; Tividar in 

Kamin, 2005). Tako se na primer zavedajo pomena uživanja sadja in zelenjave, ne poznajo pa 

priporočene dnevne količine zaužitega sadja in zelenjave (Tividar in Kamin, 2005). Učenci 

poznajo načelo raznolike prehrane, v katero so vključena živila rastlinskega in živalskega izvora 

ter zgradbo prehranske piramide, slabše pa poznajo teoretične osnove, s katerimi bi lahko 

samostojno uporabljali prehransko piramido pri analizi in načrtovanju osebne prehrane. 

Posamezne skupine živil so v prehranski piramidi poimenovane s splošnimi izrazi, ki jih otroci 

spoznajo že v nižjih razredih izobraževanja, poznajo pa tudi osnovne kriterije za razvrščanje živil 

v posamezno skupino (Kostanjevec, 2013). Večina mladostnikov je prepričana v škodljivost vseh 

maščob, predvsem holesterola, vendar škodljivost maščob povezujejo predvsem s prekomerno 

telesno maso (Tividar in Kamin, 2005), relativno malo  jih zdravo prehrano povezuje z bolj 

oddaljenimi tveganji za zdravje, kot so KNB v kasnejšem življenjskem obdobju (Gregorič, 2010).   

 

Kostanjevec (2013) poroča o tem, da je poznavanje energijske vrednosti hranilnih snovi pri 

učencih 6. razreda devetletne osnovne šole slabo, vendar je bil opazen vpliv izobraževanja. Le 

slaba četrtina učencev je določila hranilne snovi, ki dajejo energijo, manj kot polovica učencev pa 

je vedela, da vsebujejo ogljikovi hidrati manj energije kot maščobe in da maščobe niso glavni vir 

energije za človeški organizem. Zelo dobro so identificirali povezavo med povečanim vnosom 

maščob v telo in povečanjem telesne mase posameznika, saj je več kot 90 % učencev pravilno 

odgovorilo na zastavljeno vprašanje, vendar pa jih manj kot 35 % povezuje možnost povečanja 

telesne mase s prekomernim uživanjem ogljikovih hidratov in beljakovin, kar kaže na 

pomanjkljivo znanje o vplivu hranilnih snovi na energijsko bilanco organizma. Učenci uspešno 

povezujejo intenziteto telesne aktivnosti s porabo energije, medtem ko jim je manj znano dejstvo, 

da telo potrebuje energijo tudi v času mirovanja. Le dobra polovica učencev (55,7 %) je pravilno 

poimenovala podatek o energijski vrednosti živila, ki je običajno naveden na embalaži 

predpakiranega živila v kilokalorijah oziroma kilodžulih.  

 

Slabo poznavanje prehranskih pojmov lahko pripišemo viru iz katerega posamezniki črpajo 

informacije. V. Koch in Kostanjevec (2007) sta z raziskavo ugotovila, da večina anketiranih 

odraslih slovencev prehranske informacije črpa iz dnevne periodike. Ta podatek je zaskrbljujoč, 

saj se vse prevečkrat med objavljenimi prispevki pojavljajo tudi takšni, ki spodbujajo napačne ali 

celo nezdrave načine prehranjevanja. Izpostavljenost vse številnejšim komunikacijskim virom je 

še izrazitejša pri mladih, edukatorji in promotorji tako za pozornost tekmujejo s celo vrsto 

referenc, ki so bolj trendovske in ki hkrati gradijo na željah, čustvih in sanjarjenjih mladih 
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(Tividar in Kamin, 2005). Zato bi bilo potrebno prispevkom o prehrani nameniti posebno 

pozornost, jih strokovno recenzirati in poskrbeti za strokovno ustrezno doktrino tega področja. 

 

2.3.2 UPOŠTEVANJE PREHRANSKIH PRIPOROČIL  

 

Nasvete za zdravo prehranjevanje lahko najdemo v različnih virih, upoštevanje le-teh pa je od 

posameznika do posameznika zelo različno. B. Tividar (2009a) opozarja, da sta informiranost oz. 

zdravstvena ozaveščenost sicer nujni, ne pa tudi zadostni pogoj za zdravo prehrano. Kljub 

poznavanju prehranskih priporočil in zavedanju posledic nezdravega prehranjevanja, večina 

posameznikov v vsakdanjem življenju načel in priporočil, zaradi različnih osebnih in družbenih 

ovir, ne upošteva (Koch in Kostanjevec, 2007; Tividar in Kamin, 2005). Dobra informiranost je 

namreč le eden od pogojev za spreminjanje prehranjevalnih navad, ki pa se pri posamezniku 

udejani šele z natančnim določanjem in poznavanjem vseh zaviralnih in spodbujevalnih 

dejavnikov zdravega prehranjevanja pri posamezniku (Tividar in Kamin, 2005). Raziskava je 

pokazala, da približno četrtina vprašanih ne upošteva prehranskih nasvetov, približno četrtina jih 

precej upošteva, le 5 % anketiranih pa je odgovorilo, da zelo upoštevajo nasvete za zdravo 

prehranjevanje (Gabrijelčič-Blenkuš, 2009c). 

 

Nekateri posamezniki, predvsem družine, dajejo prednost simbolni funkciji prehranjevanja pred 

biološkim vplivom na zdravje. Dober primer je pravo kosilo (ang. proper meal / proper dinner), ki 

ga razumejo kot zdravo prehranjevanje, ker obnavlja družinske vezi, pri čemer skoraj povsem 

zanemarijo njegovo dejansko sestavo. Mnogi nasvetom ne zaupajo tudi zato, ker si ti pogosto 

nasprotujejo in se menjajo, kar posamezniki interpretirajo, da je lahko škodljivo prav vsako 

živilo, zato se na strokovne nasvete ne ozirajo in ostajajo pri hrani, ki so je vajeni. Neupoštevanje 

prehranskih nasvetov je lahko tudi posledica posameznikovega prepričanja, da na prehranjevanje 

ne more vplivati, saj ga omejujejo od njega neodvisni dejavnik, kot so npr. premalo časa, 

nedostopnost zdrave hrane ipd. (Tividar in Kamin, 2005). 

 

Mlade pri upoštevanju prehranskih smernic zavira tudi mnogo informacij in njihovi sporočevalci. 

Nekateri nasveti so neživljenjski ali preveč splošni, zato jih relativizirajo. Razlog za 

neupoštevanje strokovnih nasvetov je tudi nezaupanje vanje, ker so si pogosto nasprotujoči ali se 

spreminjajo. Spreminjanja nasvetov ne razumejo kot napredek znanosti in odkrivanje novih 

dognanj, ampak bolj kot zmote, zato ostajajo pri prehrani, ki so jo navajeni. Promocijski pristopi 

za zdravje so pogosto neustrezni, zato so mladi nagnjeni k iskanju informacij za zmanjšanje 

verodostojnosti komunikatorja. Mlade moti tudi dvoličnost medicinskih strokovnjakov in 

učiteljev, ki jih opozarjajo na posledice nezdravega prehranjevanja, sami pa imajo npr. 

prekomerno telesno maso (Tividarin Kamin, 2005). Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da je 

prehranjevanje prvo emocionalno in šele nato racionalno vedenje. Mladi prehranskih smernic ne 

upoštevajo tudi za to, ker zadovoljuje hrana poleg njihovih bioloških potreb tudi družbene in 

kulturne in je posamezniki ne izbirajo le v skladu z racionalnimi merili, ampak tudi z mnogimi 

drugimi (Poklar-Vatovec, 2008). Posamezniki, vključeni v športne klube naj bi bolj dosledno 

upoštevali prehranska priporočila, v primerjavi s tistimi ki niso (Tividar in Kamin, 2005).  

 

Prehranskim smernicam in nasvetom za zdravo prehrano glede na raziskave bolj sledijo ženske, 

prebivalci večjih mest in višje izobraženi ter gospodinje, medtem ko moški, prebivalci manjših 

naselij in nižje izobraženi zdravim prehranskim izbiram zaradi različnih razlogov ne sledijo tako 

pogosto (Gabrijelčič-Blenkuš, 2009a), najmanj pa jih upoštevajo mlajši odrasli in študenti 

(Gabrijelčič-Blenkuš, 2009c). Kostanjevec (2013) ugotavlja, da fantje pogosteje kot dekleta 
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uživajo večino živil, ki so po priporočilih zdravega načina prehranjevanja manj zaželena, iz česar 

lahko sklepamo, da se fantje prehranjujejo manj zdravo kot dekleta. Poleg tega učenci 6. razreda  

osnovne šole izražajo relativno nizek nivo namere, da bi spremenili svoje prehranjevalne navade, 

pri čemer je to namero izrazilo več deklet (40,1 %) kot fantov (27,1 %). Iz rezultatov pa ni 

razvidno, da bi na namere otrok, ki so povezane s spreminjanjem prehranjevalnih navad, vplivalo 

njihovo prehransko znanje in prehransko izobraževanje. B. Tividar (2009a) pripisuje razlike med 

spoloma predvsem temu, da so ženske bolj podvržene vplivu medikalizacije in posledično 

dovzetnejše za medicinske ideologije in doktrine od moških. Drugi razlog so ženski lepotni 

ideali, ki jih je mogoče doseči z disciplinirano zdravo prehrano.  

 

Tudi dobra informiranost in znanje brez prave motiviranosti za spremembo vedenja in brez pravih 

podpornih socialnih okoliščin ne bosta prinesla vedenjskih sprememb. Posamezniki morajo imeti 

dejanske možnosti, da spremenijo določene navade. Možnosti za te spremembe pa so večinoma 

odvisne od ekonomskega, socialnega in kulturnega kapitala (Kamin, 2006). 

 

2.4  POMEN SADJA IN ZELENJAVE V PREHRANI 
 

Sadje in zelenjava sta pomemben dejavnik v prehrani, ki predstavlja del uravnoteženega jedilnika 

vsakega posameznika, saj imata veliko biološko vrednost in nizko energijsko gostoto (Maučec-

Zakotnik idr., 2014), zato lahko v primeru ustreznega kombiniranja dosežemo boljše učinke na 

zdravje. Vključevanje sadja in zelenjave je pomembno za zdravje predvsem zaradi vsebnosti 

številnih za normalno rast in razvoj nujno potrebnih snovi, ki obenem varujejo pred infekcijskimi 

obolenji in različnimi KNB v odrasli dobi. Sadje in zelenjava vsebujeta veliko vitaminov, 

mineralov, antioksidantov, prehranske vlaknine in drugih zaščitnih snovi (prav tam). V 

prehranskem smislu so živila iz skupine sadja in zelenjava pomembna ne le zaradi vsebnosti 

številnih esencialnih hranil in prehranske vlaknine, ampak tudi zato, ker učinkovito redčijo 

energijsko gostoto sestavljenih obrokov (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005). Zato je zadosten vnos 

sadja in zelenjave eden glavnih prehranskih dejavnikov, s katerim dobimo dovolj prehranskih 

vlaknin, vitaminov, mineralov in drugih esencialnih snovi (WHO, 2007). Pri zdravih, normalno 

prehranjenih osebah, ki uživajo dovolj sadja in zelenjave, vitaminski in mineralni dodatki niso 

potrebni (WHO, 2003). Kot posledica neustrezne prehrane lahko nastopijo tudi bolezni 

pomanjkanja določenih hranil, podhranjenost ali prekomerna hranjenost (AGRSKTRP, 2014). 

 

Pozitivni učinki vsakodnevnega uživanja različnih vrst sadja in zelenjave: 

 

a) zviševanje hranilne vrednosti obrokov, saj sadje in zelenjava predstavljata bogat vir 

pomembnih hranil in v času rasti pomagata vzdrževati ustrezno hranilno ravnovesje ter 

ustrezno preskrbljenost z nekaterimi življenjsko pomembnimi hranili; 

b) vzdrževanje priporočene telesne mase, saj zmanjšujeta energijsko vrednost zaužitih 

obrokov in  na ta način pripomoreta k zagotavljanju primernega energijskega vnosa; 

c) preprečevanje nastanka nekaterih KNB, saj bi v Sloveniji po nekaterih izračunih s 

povečanjem uživanja sadja in zelenjave za 100 g glede na povprečje, dnevno zmanjšali 

tveganje za kardiovaskularne bolezni za 10 %, za možgansko kap 6 % ter za nekatere 

oblike raka za 6 % (Lock idr., 2005).  

 

SZO uvršča nezadostno uživanje sadja in zelenjave na četrto mesto seznama dejavnikov tveganja 

za prezgodnjo umrljivost v EU (WHO, 2002) in na sedmo mesto v Sloveniji (WHO, 2005). 

Izsledki raziskav kažejo, da naj bi nezadostno uživanje sadja in zelenjave povzročilo 4,3 % 
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skupnih bolezni pri moških in 3,4 % pri ženskah oz. od 14 % do 19 % raka na debelem črevesu, 

31 % ishemičnih bolezni srca in 2,7 milijona smrti letno (Maučec-Zakotnik idr., 2014). 

 

Sveže sadje in zelenjava predstavljata tudi bogat vir vitaminov in elementov, med katerimi so 

nekateri pomembni antioksidanti, ki v organizmu opravljajo varovalno vlogo upočasnjevanja 

procesov oksidacije (oksidativni stres) in uničevanja prostih radikalov, ki nastajajo kot produkt 

metabolnih procesov v organizmu (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005). Prosti radikali nastanejo v 

procesu oksidacije in v telesu sprožijo verižno reakcijo, posledica katere so lahko poškodbe celic. 

Nastanejo tudi pri sevanju ali v snoveh, ki so škodljive za okolje in pri kajenju. Če jih je v telesu 

preveč, delujejo negativno na telesne celične stene, beljakovinske strukture, pomembne encime in 

predvsem na dedno zasnovo. Antioksidanti podpirajo telesne obrambne mehanizme, da preprečijo 

prekomerno nastajanje prostih radikalov in da prekinejo že sprožene verižne reakcije. Mednje 

sodijo vitamin E, C, ß-karotin, vitamin B1, B6 in pantotenska kislina, pri elementih v sledovih so 

dobri antioksidanti selen, baker, mangan in cink (Flis-Smaka, 2012).  

 

Vitamini imajo za človeka številne življenjsko pomembne funkcije: urejajo presnovo zlasti 

živcev, mišic in hormonskih žlez; skrbijo, da se hrana spreminja v energijo in da so celice telesa 

pravilno prehranjene. Za nas so esencialni, kar pomeni, da jih telo ni sposobno samo proizvajati, 

zato jih pridobivamo le s hrano. Vitamini so po večini zelo nestabilni, saj jih lahko z vročino, 

konzerviranjem ali preveliko količino svetlobe delno ali popolnoma uničimo. Telesu sicer ne 

dovajajo nobene energije, vendar so za mnoge poteke v telesu nujno potrebni. Ločimo med 

vitamini, ki se topijo v maščobah (A, D, E, K) in vitamini, topnimi v vodi. Predvsem slednji so v 

velikem deležu prisotni v sadju in zelenjavi (Flis-Smaka, 2012).  

 

Elementi so snovi anorganskega izvora, ki v osnovi sestavljajo tudi naše telo, zato smo veliko 

bolj odvisni od ravnovesja mineralov v telesu kot od beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov. 

Zadosten vnos mineralov je pomemben, ker so esencialni in jih telo ne more sintetizirati samo, 

njihove funkcije pa so odločilnega pomena za normalno delovanje telesa. Najpomembnejši 

minerali v telesu so: kalcij, fosfor, kalij, natrij in magnezij (Flis-Smaka, 2012).  

 

Prehransko vlaknino predstavljajo sestavljeni ogljikovi hidrati, ki jih najdemo le v hrani 

rastlinskega izvora in so v sadju in zelenjavi visoko zastopani. Naše telo jih s svojimi encimi ne 

more prebaviti, zato nimajo izkoristljive energijske vrednosti. Hrana z veliko prehranske vlaknine 

je zato energijsko manj gosta in nasičena, je pa bolj nasitna in zato pomembna pri regulaciji 

apetita. Ob enem je pomembna za vzdrževanje zdravih prebavil (Flis-Smaka, 2012) in zaradi 

svojih pozitivnih učinkov na prebavila sodi med varovalne snovi, v dnevni prehrani pa naj bi 

predstavljala 10 g na 4,18 MJ (1000 kcal) energijskega vnosa (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005).  

 

Priporočen vnos sadja in zelenjave 

 

Priporočila SZO za splošno populacijo določajo vnos svežega sadja in zelenjave (razen 

krompirja; 100 % sadni sok je vključen) – najmanj 400–650 g, ki naj bo raznoliko ter različnih 

barv (WHO, 2003), za mlajše otroke pa prilagojeno manj (Preglednica 1). Sadje ima kisel pH, pH 

zelenjave pa je alkalen, kar mnogo bolj ustreza pH-vrednosti prebavnih sokov naših prebavil 

(Soban-Horvat, 2011). Epidemološke raziskave kažejo bolj pozitivne učinke zelenjave na zdravje 

v primerjavi s sadjem, zato so priporočila dnevnega vnosa za zelenjavo višja kot za sadje (250–

400 g za zelenjavo; 150–250 g za sadje) (WHO, 2003). 
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Preglednica 1: Priporočeno število enot (tj. sadež oz. pest plodov) sadja in zelenjave v dnevni 

prehrani pri otrocih in mladostnikih glede na starost (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005, str. 

71)  
 

Starost Priporočeno število enot sadja 

v dnevni prehrani 

Priporočeno število enot 

zelenjave v dnevni prehrani 

1–3 1–2 2 

4–6 2 3 

7–9 3 4 

10–12 3 4 

13–14 4 5 

15–18 4 5 
Opombe: Določevanje priporočenih enot izhaja iz srednjih vrednosti priporočenih energijskih vnosov. Prikaz po 

enotah ima pri nižjih starostnih skupinah in nižjih energijskih vrednostih kombinacije obrokov samo orientacijsko 

vrednost. 

 

2.4.1 SADJE V PREHRANI 

 

Sadje je skupno ime za vse užitne sadeže večletnih kultiviranih in divje rastočih rastlin ter za 

nekatere oreške. Predstavlja lahko prebavljivo živilo, ki ima zaradi velike vsebnosti vode (od 70 

do 95 %) majhno energijsko vrednost (oreški so zaradi visoke vsebnosti olja izjema). Zaradi 

velike vsebnosti vitaminov, elementov, enostavnih in sestavljenih sladkorjev (veliko glukoze in 

fruktoze), pektina in druge prehranske vlaknine, sadnih kislin in aromatskih snovi pomembno 

vpliva na varovanje zdravja in preprečuje tveganja za različna obolenja. So bogat vir 

antioksidantov (vitamini A, C, E, karotenoidi, flavonoidi, fenoli in nekateri oligoelementi), ki 

preprečujejo, da bi prosti radikali, ki nastajajo med presnovo, poškodovali celice. V sadju je tudi 

veliko prehranske vlaknine, ki varovalno deluje in vpliva na uravnavanje telesne mase. Ostanki 

sadja in zelenjave v telesu so bazični in nevtralizirajo kisle ostanke presnovkov (Gabrijelčič-

Blenkuš idr., 2005). 

 

Sadje glede na botanične lastnosti in izvor delimo v naslednje skupine (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 

2005): 

 jagodičasto sadje: jagode, maline, ribez, brusnice, grozdje itd., 

 sadje s čvrsto lupino: orehi, lešniki, kostanj, mandlji itd., 

 pečkato sadje: jabolka, hruške, kutine, 

 koščičasto sadje: breskve, marelice, češnje, nektarine, slive, ringlo itd., 

 eksotično sadje: ananas, avokado, banane, fige, granatna jabolka, kivi, mango, papaja, 

pasijonka, rambutan itd., 

 citrusi: grenivke, pomaranče, limone, klementine, mandarine itd. 

 

2.4.2 ZELENJAVA V PREHRANI 

 

Zelenjava predstavlja vse rastline ali dele rastlin, ki jih surove ali termično obdelane uporabljamo 

za prehrano (izvzete so žitarice in sadje). Ima podobne lastnosti kot sadje: vsebuje veliko vode 

(od 65 do 95 %) in snovi pomembne za uravnavanje organizma – elemente, vitamine, eterična 

olja, encime itd., je bogata z vlakninami, prav tako snovem v zelenjavi pripisujemo velik 

antioksidanti učinek. Delež vlaknin je največji pri kapusnicah. Hranilna vrednost stročnic presega 

hranilne vrednosti vseh ostalih vrst zelenjave, saj vsebujejo veliko beljakovin, ogljikovih 
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hidratov, vitaminov B1, B2 in B6 ter mineralnih snovi. Stročnice pogosto vključujejo v 

brezmesno prehrano, saj vsebujejo okoli 60 % škroba in 20 % beljakovin, vendar so te nižje 

biološke vrednosti in težje izkoristljive kakor živalske beljakovine (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 

2005). 

 

Delitev zelenjave glede na užitne dele rastline (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005): 

 listnato in stebelno: različne vrste solat, špinača, blitva ipd., 

 kapusnice: zelje, ohrovt, cvetača, brokoli, 

 brstnice in plodovke: beluši, artičoke, paradižnik, paprika, bučke, kumare, jajčevci itd., 

 čebulnice: čebula, česen, por itd., 

 korenovke: redkev, korenje, peteršilj, rdeča pesa, repa itd., 

 stročnice: grah, fižol, soja, leča itd. 

 

2.5  LOKALNO PRIDELANO SADJE IN ZELENJAVA 
 

Lokalna trajnostna preskrba s hrano predstavlja lokalno pridelavo, predelavo in distribucijo 

trajnostno proizvedene hrane, ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu in 

porabljena na lokalnih trgih, tako rekoč od njive do krožnika v lokalnem okolju (ReNPPP, 2005). 

Lokalna pridelava zagotavlja zdravo in svežo hrano skupnosti in s tem podpira lokalne kmete, ki 

prispevajo velik delež k lokalnemu gospodarstvu in uporabljajo metode, ki so manj škodljive za 

okolje (Bizjak, Žvanut in Plazar, 2012).  

 

Ena od prioritet nacionalne prehranske politike 2015–2025 je tudi zagotavljanje varne in zdravju 

koristne hrane s poudarkom na lokalno-trajnostni oskrbi in samooskrbi. Zato so ukrepi, ki 

zagotavljajo zdravo in kakovostno prehrano, namenjeni povečanju stalne ponudbe in 

povpraševanja po zdravju koristni lokalno pridelani hrani ter k povečanju lokalno trajnostne 

oskrbe gospodinjstev in proračunskih uporabnikov (ReNPPTDZ, 2015). Lokalno pridelana hrana 

trenutno predstavlja le določen (manjši) delež hrane, pozicionirati pa bi jo morali kot 

prevladujočo hrano. V ta namen je bil v letu 2013 pripravljen Strateški načrt promocije kmetijskih 

in živilskih proizvodov, s katerim se želi povečati vrednost lokalne pridelave. Za skupno splošno 

promocijo so še posebej primerni javni vrtci in šole, javne ustanove, izobraževalne ustanove, 

športne ustanove ipd., saj jim je ta sporočila možno prenašati v obliki izobraževanj (Strateški 

načrt promocije ..., 2013). SŠSZ je eden od ukrepov, ki zajema tudi področje promocije lokalno 

pridelane hrane, natančneje sadja in zelenjave.  

 

V procesu nabave pri naročilu je potrebno upoštevati kalo, ki se glede na sezonsko kakovost 

predvsem pri sadju in zelenjavi lahko precej spreminja. Svežim živilom, posebej sadju in 

zelenjavi, s časom prevoza in skladiščenja pada biološka vrednost, to je predvsem vsebnost 

vitaminov in makro- in mikrohranil ter elementov v sledovih (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005). 

Hranilna vrednost plodu namreč začne padati že po tem, ko je plod odrezan od svojega vira hrane 

ter vode in mora zaradi tega začeti uporabljati svoje lastne zaloge. Posledično pričnejo veneti 

listi, zelenjava izgubi hrustljavost, različni mikroorganizmi pa povzročajo gnitje rastlinskega 

tkiva (Bizjak idr., 2012). Pri uvoženih živilih se zato bistveno zmanjša njihova hranilna in 

biološka vrednost ter kakovost, zahtevajo več transportnih stroškov, več kemične obdelave in 

imajo posledično tudi več negativnih vplivov na okolje (AGRSKTRP, 2014). 
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Študije kažejo, da ima lokalno pridelano sadje in zelenjava številne prednosti, pri čemer bi 

izpostavili sledeče: 

 sadje in zelenjava sta bolj sveža in manj obdelana s kemikalijami od tistega, ki je bilo 

potrgano pred tehnološko zrelostjo in je kasneje umetno dozorelo med transportom in 

skladiščenjem; 

 vsebuje večje količine hranljivih snovi (vitaminov, mineralov) v primerjavi z živili, ki so 

bila skladiščena in transportirana daljši čas; 

 krajši transport in skladiščenje omogoča optimalno dozorelost pridelka ter posledično 

vpliva na boljšo kakovost in okus živil;  

 krajši transport prispeva k zmanjšanju obremenitev okolja – manj embalaže, manj 

izpustnih plinov itd.; 

 prispevek k boljši lokalni ekonomiji in socialni blaginji;  

 je sezonsko dostopnejše; 

 zaradi bližine proizvodnje lahko vsebuje manj aditivov, kot so konzervansi, barvila, ipd., 

zato so taka živila prepoznavna tudi po bogatem in tradicionalnem okusu; 

 krepi lokalno gospodarstvo in  zagotavlja večjo neodvisnost od uvoza; 

 ustrezna vzpostavitev sistema lokalno trajnostne oskrbe lahko izboljša prehranske navade 

prebivalcev Slovenije v smeri porabe kakovostnejših in zdravju naklonjenih živil 

(ReNPPTDZ, 2015; Bizjak idr., 2012; Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005; Gregorič idr., 

2015). 

 

2.5.1 STOPNJA SAMOOSKRBE S SADJEM IN ZELENJAVO V SLOVENIJI 

 

Hrana postaja čedalje pomembnejša strateška dobrina, saj je z njo povezano ne le zdravje, ampak 

tudi varovanje okolja. Letna količina domače proizvodnje kmetijskih proizvodov je v zadnjih 

desetletjih nihala, deloma zaradi spreminjajočega se obsega kmetijskih površin, pa tudi zaradi 

čedalje bolj nezanesljivih vremenskih razmer in posledično nezanesljivega hektarskega donosa 

(Gale, 2014). Stopnja samooskrbe v Sloveniji, ki kaže, v kolikšni meri domača proizvodnja 

pokriva domačo porabo, se na področju zelenjave iz leta v leto zmanjšuje (Bizjak idr., 2012). Po 

podatkih Statističnega urada RS (SURS) se je skupna količina domače proizvodnje kmetijskih 

proizvodov v obdobju 2004–2013 zmanjšala za 41 %, od tega zelenjava predstavlja le 10 % in se 

je zmanjšala iz 82.100 ton na 71.300 ton letno (Gale, 2014). Pridelavi sadja je bilo v zadnjih letih 

v povprečju namenjeno okoli 10.000 hektarov oz. nekoliko manj kot 2 % kmetijske zemlje v rabi, 

k skupni vrednosti kmetijske proizvodnje pa je sadje prispevalo med 4,5 in 7,5 % (MKGP, 2016).  

 

Bizjak idr. (2012) so opravili raziskavo z naslovom Prisotnost lokalno pridelane zelenjave v 

slovenskih trgovinah v zimskem času. Pri pregledu cenovnih tablic in deklaracij, na katerih je 

označeno poreklo, v treh trgovinah po Sloveniji so opazili, da je na policah slovenskih trgovin 

več uvožene kot lokalno pridelane zelenjave. Med lokalno pridelano zelenjavo prevladujejo v 

vseh trgovinah enake vrste zelenjave, tako je v vseh trgovinah opaziti lokalno pridelano zelje, 

čebulo, kislo zelje in rdeč radič. Lokalno pridelane so predvsem kapusnice, ki so odlično 

prilagojene na mrzle vremenske razmere in se lahko razmeroma enostavno in kakovostno 

skladišči v hladnih in vlažnih prostorih, ne da bi pri tem znatno izgubile hranilno vrednost. Delež 

se sicer od trgovine do trgovine razlikuje, vendar pa je v vseh manjši od 50 %. V slovenskih 

trgovinah prevladuje zelenjava, ki je uvožena predvsem iz sosednje Italije. Uvožena zelenjava 

prihaja tako iz sosednjih držav (poleg Italije še iz Avstrije, s Hrvaške in z Madžarske) kot tudi iz 

bolj oddaljenih držav, in sicer iz Španije, Nemčije, Indonezije, Irana, s Poljske in s Kitajske. 
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2.5.2 EKOLOŠKO PRIDELANA ŽIVILA 

 

Ekološka živila so pomembno sredstvo za preprečevanje oziroma zmanjševanje vnosa škodljivih 

snovi v telo s hrano in so največja in najuspešnejša uradna določba kakovosti živil v EU. Z vidika 

zdravja otrok in z vidika spodbujanja ekološke pridelave, ki varuje okolje in naravo, je smiselno 

uvajati ekološko pridelana živila tudi v šolsko prehrano (Slabe in Dolenc, 2011). Ekološko 

kmetovanje je idealna priložnost tudi za lokalno samooskrbo, saj povpraševanje po ekološko 

pridelanem sadju in zelenjavi trenutno močno presega ponudbo (MKO, 2012). 

 

Ekološko kmetijstvo ima v Evropi in Sloveniji čedalje večjo vlogo, tako je bil leta 2005 sprejet 

Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015 (ANEK), v katerem je bilo 

sprejetih tudi več ukrepov, ki zadevajo prehrano otrok in mladostnikov ter prehranjevanje v vrtcih 

in šolah. Ukrepi omenjenega načrta težijo k temu, da ima ekološko pridelana hrana prednost pri 

naročanju hrane v javnih ustanovah (šole, vrtci, bolnice), Uredba o zelenem javnem naročanju iz 

leta 2011 pa predpisuje obvezno naročanje vsaj 5 % ekoživil oz. 10 % od leta 2014 naprej. 

Vključevanje ekoživil v organizirano prehrano v javnih ustanovah je možno tudi preko ukrepa 

SŠSZ (MKO, 2012). 

 

2.5.3 SAMOOSKRBA GOSPODINJSTEV S SADJEM IN ZELENJAVO 

 

Pomemben je tudi podatek glede samooskrbe gospodinjstev s sadjem in zelenjavo. Po podatkih 

SURS-a je delež doma pridelane in zaužite zelenjave znašal v obdobju od 1997 do 2002 od 42,7 

% do 44,4 %, delež doma pridelanega in zaužitega sadja pa od 22% do 27,8%. Iz podatkov je 

razviden trend zmanjševanja uživanja lastno (doma) pridelanega sadja (ReNPPP, 2005). 

Raziskava iz leta 2009 kaže, da zelenjavo v celoti pridela 34 % gospodinjstev, sadje pa 22 %. 

Opozoriti velja tudi na gospodinjstva, ki pridelajo živila delno – s sadjem se jih deloma 

samooskrbuje skoraj 50 %, z zelenjavo pa 40 %. Samooskrba gospodinjstev z živili je značilnejša 

za vzhodno Slovenijo in za ruralno okolje ter za anketirance z nižjo izobrazbo, s slabšim 

materialnim položajem in s statusom kmetovalca (Tividar, 2009a).  

 

2.6  PREHRANJEVALNE NAVADE 
 

Prehranjevalna navada (ali prehranjevalni vzorec) pomeni način prehranjevanja posameznika, 

skupine ali družbe kot celote ter je značilna za določen kulturni kontekst in vključuje: 

 izbor in količino živil; 

 delež posameznih živil v prehrani; 

 način priprave hrane in 

 pogostost in razporejenost uživanja posameznih obrokov hrane prek dneva (Gabrijelčič-

Blenkuš, 2009a). 

 

Prehranske navade se začnejo oblikovati že v otroštvu in se razlikujejo glede na starost, 

zdravstveno stanje, delovno mesto, socialni, ekonomski in psihofizični vidik, vzgojo in 

izobraženost posameznika, družinske navade in režim prehranjevanja. Na prehranjevalne navade 

ima velik vpliv okolje ter njegove socialne, ekonomske, etnične in kulturne danosti, pa tudi 

posameznikova izobraženost ter dostopnost in cena hrane (Gabrijelčič-Blenkuš, 2009a).  

 

Prehranjevalne navade in prehranski status spadajo med ključne determinante večine KNB kot 
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dejavniki tveganja ali varovalni dejavniki (Maučec-Zakotnik idr., 2014). Nezdrave 

prehranjevalne navade spadajo med dejavnike tveganja za nastanek KNB v kasnejšem 

življenjskem obdobju, kratkoročno pa lahko povzročijo slabše počutje in slabšo delovno 

storilnost ter vplivajo na zmanjšano odpornost organizma (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005). 

 

Prehranjevalne navade, ki so v neskladju s prehranskimi priporočili so predvsem:  

 prenizek vnos in padajoč trend uživanja sadja in predvsem zelenjave;  

 pogosto uživanje ocvrtih in pečenih jedi;  

 uporaba nasičenih in trans maščob;  

 uživanje polnomastnega mleka in mlečnih izdelkov; 

 pogosto uživanje mastnih mesnih izdelkov (Koch in Kostanjevec, 2009).  

 

Še posebno pomembne so prehranjevalne navade oblikovane v otroštvu, saj se prenašajo na 

kasnejše življenjsko obdobje ter vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja v kasnejšem 

življenjskem obdobju. Prehrana otrok lahko vpliva na njihovo trenutno počutje, na samopodobo 

in nenazadnje na njihovo trenutno zdravje in zdravje v odraslem življenjskem obdobju (Gregorič, 

2010). Zato so eden ključnih socialnih determinant zdravja ustrezni pogoji za zdrav telesni in 

duševni razvoj v otroštvu in mladostništvu, ki vključujejo tudi pogoje za zdravo prehranjevanje. 

Temelj zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike torej predstavlja raznolika, kakovostna 

prehrana, ki je dobra popotnica tudi za nadaljnje življenje. 

 

2.6.1 PREHRANJEVALNE NAVADE ODRASLIH PREBIVALCEV SLOVENIJE 

 

Na nezdrave prehranjevalne navade odraslih prebivalcev Slovenije je opozorila že raziskava 

Prehranske navade odraslih Slovencev z vidika varovanja zdravja iz leta 1997. Izkazalo se je 

namreč, da v prehrano vključujemo premalo sadja in zelenjave ter prehranske vlaknine 

razmeroma malo sestavljenih ogljikovih hidratov, po drugi stani pa zaužijemo preveč maščob – 

predvsem nasičenih maščob ter enostavnih ogljikovih hidratov, hrano preveč solimo, jemo preveč 

kalorično hrano in le polovica Slovencev redno zajtrkuje (Koch, 1997).  

 

Novejše raziskave sicer kažejo, da se stanje izboljšuje pri več skupinah živil, vendar se še vedno 

velik odstotek odraslih prebivalcev Slovenije ne prehranjuje v skladu s priporočili (Gabrijelčič-

Blenkuš, 2009a).  

 

Podatki nacionalne raziskave iz leta 2001 Z zdravjem povezan življenjski slog kažejo, da se 

zdravo in pretežno zdravo prehranjuje samo 22,9 % slovenskega prebivalstva. Pri tem so posebej 

ogrožene skupine prebivalstva: moški, ljudje iz nižjih družbenih slojev, z nižjo stopnjo izobrazbe, 

aktivno zaposleni, prebivalci vaškega bivalnega okolja ter vzhodno slovenskega zdravstvenega 

področja ter populacija v starosti med 25–49 let (Zaletel-Kragelj idr., 2004). 

 

Upoštevati je potrebno dejstvo, da so spremembe v prehranjevanju in življenjskem slogu 

dolgotrajen proces. Primerjava raziskav Countrynide Integrated Noncomunicable Disease 

Intervention Program (CINDI) od leta 2001 do leta 2008 kaže trend izboljševanja 

prehranjevalnih navad odraslih prebivalcev Slovenije, kar pa pri nekaterih ključnih merilih, kot 

sta uživanje sadja in zelenjave, v letu 2012 ne kaže sprememb. Podobne spremembe glede 

prehranjevalnih navad so bile ugotovljene tudi v državah severne Evrope in sredozemskih 

državah. Bolj nezdravo se prehranjujejo moški, osebe iz najnižjega in delavskega družbenega 
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sloja ter nižje izobraženi z osnovnošolsko in s poklicno izobrazbo. Največ determinant 

nezdravega prehranjevanja se je pokazalo v vzhodnem delu Slovenije (Mučec-Zakotnik idr., 

2014). 

 

Kot ključni problemi na področju prehranjevalnih navad odraslih prebivalcev Slovenije so se 

izkazali: 

 število dnevnih obrokov in ritem prehranjevanja v povprečju še vedno nista skladna s 

priporočili; 

 zaužijemo preveč za zdravje škodljivih maščob, slane, mastne in sladke hrane; 

 v prehrani je premalo sadja, predvsem pa zelenjave (Mučec-Zakotnik idr., 2014).  

 

Periodičnost uživanja obrokov 

  

Raziskava Prehrambne navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja je 

pokazala, da periodičnost uživanja obrokov v velikem deležu ni v skladu s priporočili. 

Zaskrbljujoče je predvsem izpuščanje in neredno uživanje obrokov. Skoraj četrtina anketirancev, 

ki sodijo med aktivno prebivalstvo med tednom nikoli ne zajtrkuje, kar pomeni, da za svoje delo 

nimajo optimalnega energijskega vnosa. Dve petini anketirancev uživata redno vse tri glavne 

dnevne obroke, s tem da je takih le tretjina zaposlenih za polni delovni čas. Slaba petina pa uživa 

redno samo en dnevni obrok, med takimi so predvsem posamezniki iz starostne skupine od 18 do 

25 let. Najpogosteje zaužijejo dva obroka in manj na dan zaposleni za polni delovni čas in 

študentje, ki so se izkazali kot najbolj neredni uživalci obrokov. Vse tri glavne dnevne obroke 

bolj redno uživajo ženske, tisti iz starejših starostnih skupin in tisti z osnovnošolsko izobrazbo 

(Gabrijelčič-Blenkuš, 2009b).  

 

V letih od 2004 do 2012 je opazen naraščajoč trend uživanja vseh treh glavnih obrokov (zajtrk, 

kosilo in večerjo), rednejše pa se prehranjujejo ženske v primerjavi z moškimi. Slabše 

prehranjevalne navade z vidika pogostosti uživanja obrokov opažamo pri manj izobraženih. 

Delež anketirancev, ki nikoli ne uživajo zajtrka, je od leta 2001 do leta 2008 naraščal, v letu 2012 

pa ugotavljamo naraščajoč trend uživanja zajtrka vsak dan pri skoraj vseh preiskovanih starostnih 

skupinah (Maučec-Zakotnik idr., 2014). 

 

Energijski vnos  

 

Gregorič idr. (2009) ugotavljajo, da so v povprečju pri prebivalcih Slovenije vrednosti 

energijskega vnosa prekoračene glede na priporočene orientacijske vrednosti za povprečen vnos 

energije oseb z normalno telesno maso in starosti primerno telesno aktivnostjo. V povprečju so 

vrednost energijskega vnosa ženske prekoračile za 12 %, moški pa za 18 %. Glede na raziskavo 

iz leta 1997 (Koch, 1997) se je energijska vrednost dnevnega obroka na splošno povečala, v 

povprečju za 5,8 %. Relativno bolj se je povečal energijski vnos pri moških (za 7,4 %), pri mlajši 

starostni skupini (za 11,7 %), pri osebah z normalno telesno maso (za 9,3 %), najbolj pa pri 

ljudeh s podpovprečnim materialnim standardom (za 20,2 %) ter pri tistih, ki živijo v manjših 

naseljih (za 19,1 %). Največji preobrat se je izkazal glede na materialni standard, saj so imele 

osebe z najnižjim materialnim statusom najvišji dnevni energijski vnos, medtem ko je leta 1997 

ta skupina izkazala najnižji energijski vnos. Glede na energijsko sestavo se bolj ugodno 

prehranjujejo ženske, prebivalci z višjo izobrazbo in tisti z višjim materialnim standardom 

(Gregorič idr., 2009). 
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Prevelik energijski vnos lahko predpišemo predvsem prepogostemu poseganju po energijsko 

gosti hrani. Glede na zadnje podatke odrasli prebivalci Slovenije še vedno uživajo prevelike 

količine zdravju škodljivih maščob, soli in sladkorja. V obdobju od 2001 do 2012 je glede na 

raziskave v porastu uporaba olivnega olja, kar je sicer pozitivno, po drugi starani, pa je zaznan 

tudi naraščajoč trend uporabe svinjske masti (zaseke) in masla. Med letoma 2008 in 2012 se je 

zopet povečala tudi pogostost dosoljevanja. Pozitivne spremembe pa se kažejo glede pogostosti 

uživanja aromatiziranih gaziranih in negaziranih sladkanih brezalkoholnih pijač, saj se je le ta v 

obdobju 2001–2012 opazno zmanjšala. Nezdrave prehranjevalne navade so še vedno bolj 

razširjene med formalno manj izobraženimi, ekonomsko slabše preskrbljenimi prebivalci in 

moškimi. (Maučec-Zakotnik idr., 2014).  

 

2.6.2 PREHRANJEVALNE NAVADE OTROK IN MLADOSTNIKOV V SLOVENIJI 

 

Nezdrave prehranjevalne navade so glede na dosedanje raziskave med mladostniki in mladimi 

odraslimi zelo razširjene, s starostjo naraščajo, večinoma so bolj značilne za fante  in se pogosteje 

pojavljajo med mladostniki, ki obiskujejo manj zahtevne šolske programe oz. imajo slabši šolski 

uspeh in prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim položajem (Gregorič idr., 2015). 

 

Več raziskav IVZ o prehranjevalnih navadah mladostnikov kaže na nezdravo prehranjevanje in 

nezdrav življenjski slog mladostnikov v RS. Strokovnjaki izpostavljajo ključne probleme na 

področju prehranjevalnih navad otrok in mladostnikov (ReNPPP, 2005): 

 

 otroci in mladostniki se neredno prehranjujejo: izpuščajo zajtrk ter imajo premajhno 

število obrokov; 

 uživajo premalo zelenjave in sadja ter mleka in mesa; 

 uživajo preveč sladic in sladkih brezalkoholnih pijač; 

 velik delež mladih ima slabo mnenje o telesni podobi in uporablja različne diete.  

 

Zajtrkovanje 

 

Opuščanje zajtrka je zaskrbljujoče, saj redno zajtrkovanje predstavlja del zdrave prehrane in se 

šteje kot pomemben dejavnik zdravega življenjskega sloga. Veliko študij opuščanje zajtrka 

povezuje tudi s slabšimi kognitivnimi zmožnostmi in slabšo zmožnostjo učenja ter z višjo 

incidenco debelosti med mladostniki. Pozitivni učinki rednega zajtrkovanja na zdravje se kažejo 

že pri uživanju zajtrka od štiri- do petkrat tedensko. Izboljšata se zlasti kakovost in količina 

dnevnega prehranskega vnosa, zmanjša pa se tudi tveganje pomanjkanja nekaterih pomembnih 

hranil. Seveda so vsi omenjeni učinki odvisni tudi od kakovosti sestave zajtrka (Jeriček-Klanšček 

idr., 2012). 

 

Opuščanje zajtrka se v vseh evropskih regijah med mladostniki v povprečju giblje med 10 in 30 

%, slovenski mladostniki pa so glede na mednarodne primerjave v samem vrhu, saj je zajtrk 

obrok, ki ga najpogosteje opuščajo (Jeriček-Klanšček idr., 2012). Podatki, ki izhajajo iz 

mednarodne raziskave Obnašanje v zvezi z zdravjem v šolskem obdobju (HBSC) 2002, v katero so 

bili vključeni 11-, 13- in 15-letniki (296 fantov in deklet) kažejo, da kar tretjina anketiranih med 

tednom zajtrk opušča, redno zajtrkuje le 42 % fantov in 37 % deklet (Stergar idr., 2006). 

 

Spodbuden je podatek raziskave HBSC (Jeriček-Klanšček idr., 2012), da je bilo v obdobju 2002–
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2010 zaznano statistično značilno nižanje deležev mladostnikov, ki med tednom nikoli ne 

zajtrkujejo, kot tudi višanje deležev tistih, ki vsakodnevno zajtrkujejo in sicer med 11- in 13-

letniki skupno ter večinoma pri obeh spolih, medtem ko se delež pri 15-letnikih ni bistveno 

spremenil. Najnovejši podatki raziskave HBSC (Jeriček Klanšček idr. 2015), ki je bila opravljena 

v letu 2014, kažejo, da 45,1 % mladostnikov med šolskim tednom vsak dan zajtrkuje, delež 

mladostnikov, ki redno zajtrkuje pa se je pomembno zvišal tudi v obdobju 2002–2014 (Slika 2).  

 

Redno uživanje obrokov 

 

Med mladostniki narašča posluževanje hitrih nezdravih oblik prehranjevanja (prigrizki), namesto 

uživanja polnovrednih obrokov. Posledice izpuščanja obrokov niso zanemarljive, saj naj bi 

mladostniki, ki pojedo vsaj dva obroka, imeli bolj hranilno gost način prehranjevanja, kar zadeva 

kalcij, železo, vitamin E in vlaknine, kot tisti, ki imajo drugačne vzorce prehranjevanja (Stergar 

idr., 2006).  

 

Podatki iz leta 2002 kažejo, da vsak dan med tednom kósi 80 % anketiranih, večerja pa 61 % 

fantov in 43 % deklet. Izpuščanje zajtrka in večerje je značilno predvsem za dekleta. Tisti otroci 

in mladostniki, ki redno zajtrkujejo, kosijo in večerjajo, se tudi sicer statistično značilno bolj 

zdravo prehranjujejo. Ob koncu tedna se vzorci prehranjevanja spremenijo: zajtrkuje 80 % 

anketiranih (nikoli 7 %), kósi 91 % (nikoli 2 %) in večerjata dve tretjini anketiranih (nikoli 10 

%). Med vikendi ne večerjajo predvsem dekleta (Stergar idr., 2006). 

 

Vnos sladkarij in sladkih pijač 

 

Enostavni ogljikovi hidrati oz. sladkorji so v prehrani nezaželeni, saj navadno ne vsebujejo  

esencialnih hranil in posledično zavirajo uživanje hranilno bogate hrane. Poleg tega imajo dodani 

sladkorji v prehrani največji in neodvisen vpliv na povečan energijski vnos, kar lahko pomembno 

prispeva k razvoju prekomerne telesne mase in debelosti ter posledično povečuje tveganje za 

razvoj KNB. Priporočila omejujejo vnos enostavnih sladkorjev na manj kot 10 % dnevnega 

energijskega vnosa, zato je odsvetovano redno uživanje vsakršnih živil z visokim deležem 

dodanega sladkorja (Jeriček-Klanšček idr., 2012). Specifičen problem predstavlja uživanje 

sladkanih napitkov in pijač namesto fiziološko najprimernejše pitne vode, kar pripomore ne le k 

višku energije, ampak tudi k tveganju za razvoj presnovnih nepravilnosti (ReNPPTDZ, 2015).  

 

Podatki iz leta 2002 kažejo, da kar četrtina anketiranih uživa sladkarije vsaj enkrat na dan, 40 % 

pa jih vsaj enkrat dnevno uživa sladkane pijače (Stergar idr., 2006). Mladostniki kar 30 % vse 

energije krijejo iz skupnih sladkorjev oz. kar 11 % iz dodanih sladkorjev. Delež mladostnikov, ki 

uživajo sladkane pijače in sladkarije, s starostjo narašča, za fante je značilno, da pogosteje 

uživajo sladkane pijače, medtem ko dekleta pogosteje posegajo po sladkarijah (Jeriček-Klanšček 

idr., 2012). Pri otrocih in mladostnikih vnos sladkorja v povprečju presega priporočila za kar 60 

% (ReNPPTDZ, 2015).  

 

V obdobju 2002–2010 je bilo zaznano statistično značilno nižanje deležev med dekleti starimi od 

11 do 15 let in 15-letnimi dekleti, ki redko (največ enkrat tedensko) uživajo sladkarije ter med 

15-letnimi dekleti, ki redko uživajo sladkane pijače in sladkarije skupaj. Primerjava med 

posameznimi leti je pri obeh spolih in pri vseh starostnih skupinah med letoma 2002 in 2006 

večinoma pokazala povečanje deležev tistih, ki redko uživajo sladkane pijače, ter tistih, ki redko 

uživajo sladkane pijače in sladkarije skupaj, med letoma 2006 in 2010 pa je pri večini opazen 
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upad teh deležev pri obeh omenjenih kazalnikih (Jeriček-Klanšček idr., 2012). Najnovejši podatki 

raziskave HBSC (Jeriček-Klanšček idr., 2015) v letu 2014 kažejo, da 24,3 % mladostnikov vsak 

dan pije sladkane pijače, ta delež pa se je v obdobju 2002–2014 znižal. Delež fantov, ki pijejo 

sladkane pijače, je pomembno višji kot delež deklet. Več kot tretjina (36, 3 %) mladostnikov pije 

energijske pijače vsaj enkrat na teden (nekateri tudi večkrat na dan), od tega je delež fantov 

pomembno večji od deklet, s starostjo pa pitje energijskih pijač narašča. V skupini 15-letnikov 

tako uživa energijske pijače že skoraj vsak drug mladostnik (50,6 %) (Slika 2).  

 

Dietno vedenje 

 

Dietno vedenje v smislu nezdravega prehranjevanja razumemo kot hujšanje zaradi nezadovoljstva 

s svojim telesom ali povišane telesne mase. Težnja po vitkem telesu je pripomogla k pojavu 

številnih modnih diet, ki navadno niso strokovno vodene ali podkrepljene. Njihova značilnost je, 

da so pogosto energijsko zelo omejene in obljubljajo hitro hujšanje. Dietno vedenje pogosto 

pripelje do pomanjkanja posameznih hranil, to pa vodi k boleznim (npr. slabokrvnosti), psihičnim 

spremembam, motnjam krvnega obtoka in srčnega utripa itn., lahko pa se pojavi tudi »učinek jo–

jo«, pri katerem telesna masa po koncu dietnega prehranjevanja lahko celo naraste nad prvotno 

vrednost. Shujševalne diete lahko v izjemnih primerih povzročijo tudi motnje hranjenja (Jeriček-

Klanšček idr., 2012).  

 

V obdobju 2002–2010 je bilo ugotovljeno statistično značilno upadanje dietnega vedenja pri 

mladostnikih na splošno. Upad je značilen tudi pri dekletih, medtem ko je med fanti prišlo do 

statistično pomembnega porasta deleža dietnega vedenja, kar lahko pripišemo naraščanju 

prekomerno hranjenih in debelih fantov (Jeriček-Klanšček idr., 2012). Podatki iz leta 2014 

kažejo, da je na dieti 13,1 % mladostnikov, s starostjo pa deleži naraščajo (Jeriček-Klanšček idr., 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Z življenjskim slogom povezana vedenja pri mladostnikih, starih 11, 13 in 15 let, v 

Sloveniji v letu 2014, skupaj in po spolu (delež v %) (Jeriček-Klanšček idr., 2015, str. 

42). 
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2.6.3 UŽIVANJE SADJA IN ZELENJAVE MED PREBIVALCI SLOVENIJE 

 

Vnos sadja in zelenjave pri odraslih prebivalcih Slovenije 

 

Po podatkih raziskave Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih RS 43,0 

% odraslih Slovencev, starih 25–64 let, ne uživa sadja vsakodnevno, le 10 % anketiranih uživa 

sadje in zelenjavo vsak dan (Zaletel-Kragelj idr., 2004). Podatki Freshfel Europe3 kažejo, da je 

bila v letu 2007 povprečna poraba sadja na prebivalca na dan 239 g, kar je nekoliko manj kot je 

povprečje EU (249,7 g), s tem se Slovenija uvršča na sedmo mesto v EU (MKGP, 2009). 

 

V. Koch in Kostanjevec (2009) sta z raziskavo ugotavljala pogostost uživanja različnih vrst sadja 

in zelenjave med odraslimi prebivalci Slovenije. Vrste sadja, po katerih so spraševali, 

najpogosteje uživajo enkrat do trikrat na mesec. Izjema je uživanje jabolk, ki jih kar 32,3 % 

vprašanih uživa enkrat do dvakrat na dan. Med mlajšimi odraslimi je bolj razširjeno uživanje 

pomaranč in mandarin. Ugotovljeno je bilo, da ženske pogosteje kot moški uživajo vse naštete 

vrste sadja, z izjemo lubenice, ki jo pogosteje uživajo moški. Določenih vrst sadja (npr. borovnic 

in marelic) velik delež ne uživa nikoli, kar se pripisuje njihovi visoki ceni. Primerjava rezultatov 

s tistimi iz leta 1997 kaže, da je pogostost uživanja vrst sadja, ki so navedene v anketnem 

vprašalniku obeh raziskav, sicer padla, vendar pa se je istočasno zvišal delež tistih, ki 

obravnavano sadje uživajo večkrat na mesec, zato se sklepa, da rezultati količinskega vnosa sadja 

v primerjavi z letom 1997 predstavlja nekoliko višji delež vsakodnevno zaužitega sadja. Od 

zelenjave se najpogosteje uživa zelena solata in paradižnik, vse druge vrste zelenjave anketirani 

najpogosteje uživajo le nekajkrat na mesec. Delež tistih, ki posamezne zelenjave nikoli ne uživajo 

je največji med mlajšimi odraslimi. Deleži tistih, ki določene zelenjave ne uživajo, pa so v 

primerjavi z letom 1997, z izjemo korenja, precej višji, kar je posledica predvsem številčnejših 

vrst zelenjave, po katerih je raziskava spraševala. Glede na rezultate lahko sklepamo, da je delež 

zaužite zelenjave v celodnevni prehrani povprečnega odraslega prebivalca Slovenije v primerjavi 

z letom 1997 višji.  

 

Uživanje sadja se je v Sloveniji v zadnjih letih povečalo in dosega spodnjo mejo priporočil SZO 

ter znaša po ocenah povprečno 250 g na dan, medtem ko velika večina prebivalcev še vedno ne 

uživa dovolj zelenjave, ocenjeni povprečni dnevni vnos je 155 g (Gabrijelčič-Blenkuš, 2009c). 

Glede na oceno dnevno zaužitih količin zelenjave bi bilo potrebno vnos podvojiti (ReNPPTDZ, 

2015). 

 

Raziskave kažejo padajoč trend vsakodnevnega uživanja svežega sadja in zelenjave pri odraslih 

prebivalcih Slovenije od leta 2001 do leta 2012. Padajoč trend vsakodnevnega uživanja zelenjave 

je opazen pri obeh spolih, delež žensk, ki vsakodnevno uživajo zelenjavo, pa je večji v primerjavi 

z moškimi (ženske 51,0 %, moški 33,9 %). Trend zmanjševanja uživanja zelenjave je opazen pri 

vseh starostnih in izobrazbenih skupinah ter pri vseh družbenih slojih. Opažena je neenakost 

glede na družbeni sloj, saj je delež tistih, ki uživajo zelenjavo enkrat dnevno ali pogosteje, še 

vedno največji pri pripadnikih višjega srednjega in zgornjega družbenega sloja in počasneje 

upada, najmanj pogosto pa uživajo svežo zelenjavo pripadniki najnižjega in delavskega 

družbenega ter srednjega družbenega sloja. Med starostnimi skupinami opažamo najnižje 

pogostosti uživanja zelenjave pri starostni skupini 25–39 let. Padajoč trend uživanja zelenjave je 

značilen tudi za vsa geografska območja in za vse zdravstvene regije. Glede uživanja sadja so 

podatki nekoliko boljši, saj je pri približno 50 % zadostno, pri čemer je opazen upad deleža tistih, 

ki uživajo sveže sadje več kot enkrat na dan, in porast deleža tistih, ki ga uživajo enkrat na dan. 
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Preostale kategorije pogostosti v skupnem številu ne kažejo trenda spreminjanja. Manj pogosto 

vsakodnevno uživajo sveže sadje moški, tisti iz mlajših starostnih skupin, manj izobraženi in tisti, 

ki so nižje na družbeni lestvici, še posebej nizek delež vsakodnevnega uživanja sadja pa beležijo 

med težkimi fizičnimi delavci v industriji (Maučec-Zakotnik idr., 2014).  

 

Vnos sadja in zelenjave pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji 

 

V Sloveniji je bilo v zadnjih desetih letih opravljenih že veliko raziskav glede uživanja sadja in 

zelenjave pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji (Horvat, 2013; Jerala, 2011; Jeriček-Klanšček 

idr., 2012; Jeriček-Klanšček idr., 2015; Kostanjevec, 2013; Poklar-Vatovec, 2008; Zafran, 2011). 

Omenjene raziskave kažejo, da:  

 

 otroci in mladostniki v povprečju zaužijejo skupno manj sadja in zelenjave glede na 

priporočila SZO, odstotki pa se v različnih starostnih skupinah zelo razlikujejo; 

 manj kot polovica otrok in mladostnikov vsakodnevno uživa sadje in zelenjavo; 

 odstotek deklet, ki uživajo sadje in zelenjavo vsak dan je statistično večji kot pri fantih; 

 otroci in mladostniki v povprečju zaužijejo večje količine sadja kot zelenjave; 

 v povprečju skupno ne zaužijejo dovolj zelenjave, pri sadju pa v povprečju dosegajo 

priporočen vnos; 

 med otroci in mladostniki je velik odstotek tistih, ki sadja in zelenjave dnevno ne uživajo, 

zato povprečne vrednosti zaužitega sadja in zelenjave ne kažejo realne slike.  

 

Nekatere raziskave kažejo, da se mladostniki neustrezno prehranjujejo tudi glede sestave 

obrokov, ki jim najpogosteje manjka živilo iz skupine zelenjave (v 1,9 % primerov) in pogosto 

sadja (v 11,4 % primerov) (Gregorič in Koch, 2009). 

 

Kostanjevec (2013) ugotavlja, da na uživanje sadja in zelenjave vpliva tudi prehransko znanje 

učencev, saj otroci z dobrim prehranskim znanjem uživajo sadje in zelenjavo pogosteje kot otroci 

s slabim prehranskim znanjem, vendar pa prehransko izobraževanje po končanem 6. razredu ni 

pokazalo vpliva na pogostost uživanja sadja in zelenjave pri otrocih. 

 

Raziskave kažejo, da v Sloveniji otroci iz socialno-ekonomsko šibkejših družin manj pogosto 

vsakodnevno uživajo sadje, in sicer za skoraj 4 % manj pogosto kot otroci iz premožnejših družin 

(Buzeti idr., 2011). Vpliv socialno-ekonomske determinante na uživanje sadja in zelenjave se je 

izkazal za zelo pomemben dejavnik tudi pri otrocih v pomurski regiji (Horvat, 2013). Za razliko 

od teh podatkov raziskave opravljene pri enajstletnih otrocih iz ljubljanske, primorske in 

prekmurske regije (Jerala, 2011; Zafran, 2011) niso pokazale povezave med uživanjem zadostnih 

količin sadja in zelenjave in socialno-ekonomskimi determinantami v nobenem od raziskovanih 

primerov. 

 

B. Zafran (2011) je z raziskavo uživanja sadja in zelenjave pri 11-letnih osnovnošolcih iz 

ljubljanske regije ugotovila, da 94 % otrok ne zaužije priporočenih dnevnih količin zelenjave in 

da 33 % otrok ne zaužije potrebnih količin sadja glede na smernice SZO. Nasprotno kaže 

raziskava Kostanjevca (2013), saj enkrat ali večkrat na dan uživa sadje več kot 80,0 % 

anketiranih otrok, zelenjavo pa uživa enako pogosto 70,0 % anketiranih otrok.  

 

Raziskave pri 11-letnih osnovnošolcih v ljubljanski, primorski in prekmurski regiji kažejo, da v 
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povprečju skupaj ne zaužijejo dovolj zelenjave, pri sadju pa v povprečju dosegajo priporočen 

vnos. Pri pregledu zaužitega sadja in zelenjave so zaužili mnogo več sadja kot zelenjave. 

Primanjkljaj je v primerjavi s priporočili SZO (sadje 150 g in zelenjava 250 g) zelo visok pri 

uživanju zelenjave, ki znaša v povprečju 175,1 g (70 % primanjkljaj) v ljubljanski regiji (Zafran, 

2011), v primorski in prekmurski regiji pa je polovica otrok, ki zaužije do 83,3 % manjše količine 

zelenjave od priporočene oz. manj kot 40 g (Jerala, 2011). Pri sadju otroci povprečno zelo 

presegajo priporočeno količino vnosa. Obe raziskavi sta tudi pokazali, da ni korelacije med ITM 

otrok in količino zaužitega sadja in zelenjave. Tak rezultat lahko pripišemo najverjetneje temu, da 

je večina otrok zajetih v vzorec primerno hranjenih (Jerala, 2011; Zafran, 2011). 

 

V obdobju 2002–2010 se kazalniki uživanja sadja in zelenjave v večini primerov niso statistično 

značilno spreminjali, zaznano je le povečanje uživanja sadja in zelenjave pri 11-letnikih. Opazne 

pa so razlike med letoma 2002 in 2006 ter med letoma 2006 in 2010. Med letoma 2006 in 2010 

se ugotavlja več statistično značilnih zvišanj kazalnikov vsakodnevnega uživanja sadja in 

zelenjave, med letoma 2002 in 2006 pa najdemo predvsem nekatera statistično značilna znižanja 

vsakodnevnega uživanja sadja in zelenjave (Jeriček-Klanšček idr., 2012). Najnovejši podatki 

raziskave HBSC (Jeriček-Klanšček idr. 2015) iz leta 2014 kažejo, da 39,4 % mladostnikov vsak 

dan uživa sadje, zelenjavo pa 26,9 %. V obdobju 2002–2014 se je zvišal delež 11-letnih fantov, ki 

redno uživajo sadje, ter delež 11-letnikov, ki redno uživajo zelenjavo. S starostjo upada uživanje 

sadja in zelenjave pri obeh spolih. V primerjavi z ostalimi državami članicami EU se mladostniki 

iz Slovenije v starostni skupini 15 let uvrščajo, glede rednega uživanja sadja, malo nad povprečje. 

 

2.7  VPLIV RAZLIČNIH DEJAVNIKOV NA PREHRANJEVALNE NAVADE 
 

Oblikovanje prehranjevalnih navad oz. prehranskega vzorca je odvisno od številnih dejavnikov, 

ki delujejo v medsebojni interakciji. Prehransko vedênje posameznika je zelo kompleksno, zato 

težko napovemo in natančno določimo vzroke za določeno obliko vedênja (Kostanjevec, 2013). 

Velik problem v prehranski epidemiologiji predstavlja tudi sočasno ugotavljanje dejavnikov, ki 

vplivajo na prehrano posameznika in vrednotenje oz. primerjanje teh vplivov med seboj 

(Gregorič idr., 2015). 

 

2.7.1 POVEZANOST DETERMINANT ZDRAVJA S PREHRANJEVALNIMI 

NAVADAMI 

 

Determinante zdravja so posamezni dejavniki ali kombinacija le-teh, ki pozitivno ali negativno 

vplivajo na zdravje (Buzeti idr., 2011), prehranjevalne navade pa sodijo med dejavnike 

življenjskega sloga (ReNPPP, 2005). Slika 3 prikazuje determinante zdravja in njihovo 

sovplivanje na zdravje. V središču modela v obliki mavrice je posameznik, ki ima svoje osebne 

dejavnike, kot so npr. starost, spol in druge telesne lastnosti, ki so večinoma nespremenljive. 

Obdajajo jih dejavniki, na katere lahko bolj ali manj vplivamo z različnimi politikami. Prvi 

dejavnik je življenjski slog, ki zajema tudi prehranjevalne navade. Sledi osebna interakcija in 

vpetost posameznika v ožjo socialno mrežo (vrstniki in ožje okolje). Seveda na posameznika in 

njegovo zdravje vplivajo tudi bivalne in delovne razmere ter dostopnost do hrane, osnovnih 

dobrin in storitev. V širšem družbenem okolju pa na zdravje populacije prevladujoče vplivajo 

ekonomski, kulturni in okolijski vplivi. Posameznikov življenjski slog je vezan na družbene 

norme in socialne mreže ter na delovno in bivalno okolje, kar pa je odvisno od širših socialno-

ekonomskih in kulturnih okoliščin. Determinante zdravja, na katere lahko vpliva posameznik ali 

nanje vplivamo z gospodarskimi oz. s političnimi odločitvami, so lahko pozitivni dejavniki 
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zdravja, varovalni dejavniki ali dejavniki tveganja (Dahlgreen in Whitehead, 2006, v Buzeti idr., 

2011). Nezdravo prehranjevanje sodi med dejavnike nezdravega življenjskega sloga, za katere je 

dokazano, da so ključni v procesih nastanka, napredovanja in pojavljanja zapletov 

najpomembnejših KNB (ReNPPP, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Determinante zdravja (Dahlgreen in Whitehead, 2006, v Maučec-Zakotnik, 2013). 

 

Na Sliki 3 so predstavljene determinante zdravja, ki jih lahko prenesemo tudi na prehranjevalne 

navade, saj tudi na te vpliva tradicija, kultura, okolje, poleg tega tudi energijske in hranilne 

potrebe glede na starost, spol in življenjski slog (Pokorn, 2001). Način prehranjevanja je odvisen 

od strukturnih dejavnikov, na katere posameznik ne more vplivati, kot so npr. izbira in dostopnost 

živil, način pridelave, predelave in proizvodnje živil, stopnja obdavčitve živil, trgovinska 

cenovna politika, organizacija delovnega časa itn. (Tividar in Kamin, 2005). 

 

2.7.2 INDIVIDUALNI IN SKUPINSKI DEJAVNIKI PREHRANJEVANJA 

 

Prehranjevanje je odvisno od različnih dejavnikov, ki so lahko odvisni od posameznika – 

individualni dejavniki, ali pa so odvisni od skupine ljudi (npr. družina, vrtec, šola) ali od širše 

družbene množice (npr. občina, država) – skupinski dejavniki. Slika 4 prikazuje razdelitev in 

značilnosti različnih dejavnikov prehranjevanja.  
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Slika 4: Individualni in skupinski dejavniki prehranjevalnih navad (prirejeno po: Gabrijelčič in 

Kuhar, 2009 in Insel idr., 2004, v Fajdiga-Turk in Gabrijelčič-Blenkuš, 2009). 

 

2.7.3 DEJAVNIKI, KI ZAVIRAJO ZDRAVO PREHRANJEVANJE 

 

Zdravo prehranjevanje ni enkraten pojav, vendar trajno vedenje, kjer se lahko pojavijo ovire in 

okoliščine, ki nam onemogočajo zdrave izbire. Gregorič (2010) izpostavlja naslednja šibka 

področja otrok in mladostnikov, ki onemogočajo zdravo prehranjevanje:  

 

 dostopnost do energijsko bogatih in hranilno revnih izbir, zlasti doma in v trgovinah ter 

njihovo pretirano oglaševanje; 

 užitek, dober okus in videz nezdrave hrane sta ključna dejavnika, zaradi katerih otroci in 

mladostniki posegajo po njej; 

 odnos družine do prehranjevanja; 

 slabe prehranjevalne navade, ki so prisotne že od zgodnjega otroštva, lahko kljub želji po 

spremembi pomenijo prevelik korak; 

 hiter življenjski tempo, stresne situacije, preobremenjenost in pomanjkanje časa sta 
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pogosto razlog za pogosto izpuščanje obrokov, ki ga nadomestijo z nezdravimi prigrizki; 

 čustvena preobremenitev jih kljub zavedanju o pomenu zdravega prehranjevanja pogosto 

zavede, da v odsvetovani hrani najdejo čustveno uteho. 

 

B. Tividar in T. Kamin (2005) sta kot dejavnike, ki prispevajo k nezdravemu prehranjevanju pri 

mladih, prepoznali:  

 

 preobremenjenost in pomanjkanje časa;  

 želja po vitkosti;  

 prepričanja o zmogljivosti in obnovljivosti mladega organizma ter zmožnost telesa, da 

zazna, kaj mu najbolj ustreza;  

 visoka cena zdrave prehrane;  

 pomanjkljivosti nasvetov in slabi zgledi avtoritet zdravja;  

 vseprisotnost tveganja v sodobni družbi;  

 hedonistične potrebe;  

 dober okus odsvetovanih živil in  

 želja biti »cool«.  

 

2.7.4 DEJAVNIKI, KI SPODBUJAJO ZDRAVO PREHRANJEVANJE 

 

Gregorič (2010) navaja sledeča področja, s katerimi bi otroke in mlade spodbudili k izboljšanju 

prehranjevalnega vedenja:  

 

 zamenjave odsvetovanih živil za alternativno bolj zdravju koristna živila, vendar le pod 

pogojem, da bi ostala po videzu in okusu enako všečna ter da bi bila še vedno cenovno 

dostopna; 

 omogočiti večjo dostopnost in večjo možnost izbire med zdravju bolj koristnimi živili in 

jedmi (več različnih vrst sadja in zelenjave); 

 oglaševanje zdrave hrane v različnih medijih bi po mnenju mnogih naredila zdravo hrano 

bolj privlačno;   

 ohranjanje telesne teže oziroma  želja po hujšanju; 

 resne zdravstvene težave (očitno v tem pogledu iščejo le možne rešitve za nastale težave). 

 

B. Tividar in T. Kamin (2005) ugotavljata, da je večina dejavnikov, ki mlade spodbuja k 

zdravemu prehranjevanju kratkoročnih in/ali simboličnih, na primer želja po hujšanju, 

prizadevanje za izboljšanje aknaste kože, dostopnost zdravih živil in domnevno bolj zdravih 

alternativ za energijsko gosta živila. 

 

2.8  VPLIV STARŠEV NA PREHRANO OTROK IN MLADOSTNIKOV 
 

Družina je eden najpomembnejših kontekstov za razvoj otroka, saj se v njej nauči vedenja in 

privzame stališča. Družina namreč ni zaprta in statična enota, temveč je celovit in dinamičen 

sistem v medsebojnem vplivu s socialnim, kulturnim in zgodovinskim razvojem, pa tudi z 

življenjskimi cikli in prehodnimi obdobji posameznika (Stergar idr., 2006). 

 

Strokovnjaki na področju prehrane pripisujejo vplivu staršev na prehranjevalne navade zelo velik 

vpliv, ki je sestavljen iz več komponent. Starši namreč vplivajo na otrokovo prehranjevanje z 
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zgodnjim prevzgajanjem prehranjevalnih navad, s svojim vzorom, s svojim avtoritativnim ali 

permisivnim odnosom, različnimi oblikami spodbujanja ter z ustvarjanjem pogojev, ki 

omogočajo dostopnost in razpoložljivost določene hrane (Kostanjevec, 2013). 

 

Starši imajo največji vpliv na otrokove prehranjevalne navade v zgodnjem otroštvu, saj so otroci 

ob rojstvu nebogljeni in jih starši hranijo, s tem pa imajo starši nadzor nad tem kaj, kdaj in koliko 

bo otrok jedel. Ob tem lahko otroka spodbujajo, da zaužije določeno hrano, ali mu omejujejo 

dostop do določenih živil (Birch idr., 1999, v Kostanjevec, 2013). Zavedati se je potrebno, da 

prehranski vzorci iz otroštva otroka spremljajo tudi v odrasli dobi (Kukovec, 2013). Iz teh 

razlogov je prehranjevanje otrok ena najpomembnejših odgovornosti staršev, katere cilj je 

otrokom ponuditi zdravo hrano in jim privzgojiti zdrav odnos do hranjenja za vse življenje 

(Gavin idr., 2007, v Kukovec, 2013). 

 

V prvih petih letih življenja so otroci izpostavljeni prehranskemu izobraževanju predvsem iz 

strani staršev (Kostanjevec, 2013). Vzgoja o zdravih prehranjevalnih navadah poteka v družini 

spontano, začne se že z izbiranjem živil v trgovini, hranjenjem živil, pripravi ter pravilnem 

zaužitju pripravljene hrane (Kukovec, 2013). V procesu hranjenja starši otroku podajajo 

informacije o hrani, kot so podatki o izvoru živila, o posledicah uživanja živila na organizem, o 

označevanju živil kot »dobrih« ali »slabih«, sprejemljive in nesprejemljive postopke priprave 

hrane, možne kombinacije uživanja posameznih živil, ki sestavljajo posamezni obrok ipd. (Birch 

idr., 1999, v Kostanjevec, 2013). Tudi raziskava D. Vrečar (2010) je pokazala, da starši poleg 

učiteljev otrokom predstavljajo ključni vir informacij o prehrani ter da večina (66,7 %) učencev 

deli hrano na dobro (zdrava, dovoljena) oz. slabo (nezdrava, prepovedana), odgovori staršev pa 

so se skoraj popolnoma skladali z odgovori otrok. Pomembna je tudi kontrola družine nad 

medijskim propagiranjem nezdrave hrane in zlorabami v oglaševanju ter trženju, saj so pogosta 

ciljna skupina prav otroci (Goriup, 2006, v Kukovec, 2013).  

 

Gregorič (2010) je s pomočjo razgovorov z otroki in mladostniki ugotovil, da največkrat ti ne 

vedo, čigave nasvete glede prehranjevanja naj upoštevajo. Bolj se nagibajo k tistim, za katere 

menijo, da imajo glede tega več izkušenj (zdravstveno osebje) ali pa tistim, ki jim bolj zaupajo 

(družinski člani). Do podobnih sklepov je prišel Kostanjevec (2013), saj je z analizo vzrokov za 

spremembo prehranskega vedênja pri otrocih ugotovil, da bi otroci spremenili svoje vedênje 

predvsem po nasvetu zdravnika ali staršev. Iz tega lahko sklepamo, da so starši poleg zdravnikov 

tiste osebe, ki jih otroci sprejemajo kot kompetentne in jim izkazujejo tudi zaupanje in 

spoštovanje. Enajstletni otroci bi se manj pogosto odločali za spremembo prehranjevalnih navad, 

če bi jim to svetovali učitelji, sošolci ali prijatelji. Iz omenjene ugotovitve lahko sklepamo, da na 

odločitev o spremembi prehranjevalnih navad enajstletnih otrok pomembneje kot sošolci ali 

prijatelji vplivajo starši.  

 

Vpliv družine na otroka se različno intenzivno nadaljuje iz otroštva preko adolescence v vsa 

življenjska obdobja. Eden od najpomembnejših prehodov se zgodi v adolescenci, ko je družina za 

mladostnika še zelo pomembna in na mnoge načine odločilno usmerja njegov razvoj in določa 

njegove življenjske razmere. Družinski odnosi, vrednostni sistem in način življenja se v tem 

obdobju vse bolj dopolnjujejo z nedružinskimi vplivi. Odnosi s starši in sorojenci vsestransko 

vplivajo na njihovo počutje in doživljanje, v tem smislu je mladostnikov razvoj najbolj odvisen 

od čustvene opore staršev, njihovega vpliva na njegovo doživljanje lastne vrednosti, od 

zastavljanja meja s strani staršev, njihovega nadzora in spodbujanja ali omejevanja 

mladostnikove avtonomije (Stergar idr., 2006). Do takšnih ugotovitev je prišla tudi A. Gliha 
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(2013), saj njena raziskava kaže, da je vpliv staršev na prehranjevalne navade veliko večji pri 

osnovnošolcih kot pri srednješolcih. Sklepamo, da so otroci z odraščanjem kljub finančni in 

čustveni odvisnosti od staršev vedno bolj samostojni glede prehranjevanja. Zaradi hedonističnih 

nazorov mladostniki pogosto opuščajo v družini pridobljene prehranjevalne navade ali pa jim 

postane manj pomembno kakšno hrano uživajo. 

 

Pomemben vidik odnosov mladostnikov s starši je medsebojna komunikacija (Jeriček-Klanšček 

idr., 2012), kar je povezano tudi z vplivom staršev na prehranjevalne navade. Podarki raziskave 

HBSC iz leta 2002 kažejo, da mladostniki po večini lažje komunicirajo z materjo kot z očetom, 

kar velja za oba spola in vse starosti. S starostjo se lahkost komunikacije s starši spreminja 

predvsem zaradi sprememb, ki jih prinaša to razvojno obdobje. Do bistvenih sprememb med 

odraščanjem prihaja v odnosu oče – hči, saj kar tretjina 15-letnic odgovarja, da razgovor z 

očetom teče težko oziroma zelo težko (Stergar idr., 2006). Deleži mladostnikov, ki s starši lažje 

komunicirajo, so v Sloveniji na splošno visoki, vendar v obdobju 2002–2010 po večini 

zaznavamo trend upadanja lahkega komuniciranja mladostnikov s starši, kar bi lahko povezali s 

trendom večjega števila enostarševskih družin in večjega tveganja revščine v zadnjih letih v RS. 

Mladostniki se pri iskanju informacij in nasvetov čedalje bolj poslužujejo spleta, kar je tudi lahko 

odraz zmanjšanja lahkega komuniciranja s starši o stvareh, ki jih zanimajo (Jeriček-Klanšček idr., 

2012). Glede na to ni presenetljivo, da prehranske navade mladih zrcalijo vedno manjši vpliv 

staršev, družine in vedno večji vpliv vrstnikov – zlasti na izbiro hrane in na vzorce hranjenja, kar 

se vidi tudi v naraščajočem številu obrokov, ki jih mladostnik poje zunaj doma (Stergar idr., 

2006). Zadnji podatki raziskav kažejo, da 84,6 % mladostnikov lahko komunicira z mamo, 

medtem ko z očetom 67,2 %. S starostjo mladostniki težje komunicirajo s starši, z očetom pa se 

lažje pogovarjajo fantje kot dekleta. Poleg tega podporo družine mladostniki ocenjujejo s 

povprečno oceno 5,6 (na lestvici od 1 do 7, najvišja možna ocena je bila 7) (Jeriček-Klanšček 

idr., 2015). 

 

Birch in Fisher (1998) menita, da starši vplivajo na prehrano otrok tako z genetskega vidika kot 

tudi z oblikovanjem okolja, v katerem otrok živi. Pomembno vplivajo socialno-ekonomski 

pogoji, ki jih omogoča družina, saj glede na raziskave otroci v revnejših družinah uživajo manj 

sadja in zelenjave (Buzeti idr., 2011), kar kaže na to, da imajo manjšo možnost zdrave izbire.  

 

Raziskava, opravljena na Poljskem, v kateri so bili preučevanci 9 let stari otroci in njihovi starši, 

je pokazala, da so na vnos sadja in zelenjave pri otrocih najbolj vplivali dejavniki družinskega 

okolja, predvsem prehranjevalne navade staršev ter dostopnost sadja in zelenjave v družinskem 

okolju (Wolnicka idr., 2015).  

 

2.8.1 DEJAVNOSTI STARŠEV, KI SPODBUJAJO RAZVOJ ZDRAVIH 

PREHRANJEVALNIH NAVAD 

 

Dober zgled staršev 

 

Zgled staršev se je glede na raziskave izkazal za najpomembnejši dejavnik, ki je vplival na 

dolgoročne spremembe prehranjevalnih navad. Mladi, katerih starši odražajo skrb za zdravo 

prehrano ali so vegetarijanci, vedo o njej največ in se tudi prehranjujejo bolj zdravo kot drugi 

(Tividar in Kamin, 2005). Zato bi bilo pri prizadevanju za izboljšanje prehranjevalnih navad 

otrok in mladostnikov smiselno začeti z analizo prehranskih navad njihovih staršev in jih na tem 

področju ustrezno izobraziti. Starši bi lahko z lastnim zgledom najlažje privzgojili dobre 
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prehranjevalne vzorce svojim otrokom in na ta način prispevali k izboljšanju zdravstvenega 

stanja prihodnjih generacij (Vrečar, 2010).  

 

Uživanje obrokov v družinskem krogu 

 

Pomemben element pri privzgajanju zdravih prehranjevalnih navad je kuhanje in priprava 

družinskih obrokov pa tudi obedovanje v družinskem krogu. Doma pripravljena hrana je namreč 

najboljša in najbolj zdrava, skupno obedovanje v družini krepi družinske vezi, omizje pa je 

priložnost za pogovor in skupno preživljanje časa (Gavin idr., 2007, v Kukovec, 2013). Ključno 

je spodbujanje otrok k zajtrkovanju v okviru družine že zgodaj v otroštvu, kasneje pa predvsem 

krepiti vlogo družine in skupnih obrokov (Jeriček-Klanšček idr., 2012). Raziskave kažejo, da 

mladostniki, ki večkrat obedujejo v krogu svoje družine, razvijejo boljše prehranjevalne vzorce, 

kar se kaže tudi v večkratnem uživanju sadja in zelenjave (Vrečar, 2010). Neumark-Sztainer je s 

sodelavci (2003, v Kostanjevec, 2013) ugotovil korelacijo med številom dnevnih obrokov, ki jih 

mladostnik zaužije doma, in kakovostjo njegove prehrane. Študija je pokazala, da so mladostniki, 

ki so doma zaužili več obrokov hrane, zaužili več sadja, zelenjave, različnih žit in hrane bogate s 

kalcijem, manj pa sladkih in gaziranih pijač v primerjavi z mladostniki, ki so doma zaužili manjše 

število obrokov. D. Vrečar (2010) je z raziskavo ugotovila, da se večina otrok še vedno 

prehranjujejo doma, obroke pa jim pripravljajo starši oz. si jih sami. 47,4 % učencev je doma 

zaužilo tri obroke, 26,9 % štiri obroke, 21,8 % učencev pa je doma pojedlo dva obroka dnevno. 

Največ staršev (45,5 %) je odgovorilo, da se skupaj s svojimi otroki prehranjujejo vsak dan, 31,4 

% pa je bilo takih, ki so imeli skupne obroke samo 1- do 3-krat tedensko.  

 

Raziskava, ki je preučevala prehranjevalne navade mladostnikov starih 12–18 let na grškem 

ruralnem območju, je pokazala, da ima po tradiciji glede prehranjevanja otrok in mladostnikov še 

vedno osrednjo vlogo mama, ki se odloča o pripravi in vrsti hrane. Višja izobrazba staršev, 

predvsem mame, je povezana tudi z višjim dohodkom in s tem imajo starši večjo dostopnost do 

zdrave izbire živil, boljšega prehranskega znanja in večjo motivacijo, da sledijo zdravemu načinu 

prehranjevanja. Višja kot je izobrazba mame, bolj zdrave so prehranjevalne navade otrok 

(Bergiota idr., 2013).  

 

Sodelovanje otrok pri pripravi obrokov 

 

Priporočljivo je, da otroci sodelujejo pri pripravi hrane (Gliha, 2013). Podatki M. Kukovec 

(2013) kažejo, da vsi anketirani starši svoje otroke vključujejo v pripravo pogrinjkov in obrokov, 

kar je pozitivno, saj s tem otroci razvijajo motorične spretnosti, besedni zaklad, spoznavajo 

fizikalne lastnosti snovi, postopke obdelave hrane, kulturo prehranjevanja, obenem pa 

kakovostno preživljajo prosti čas v igri s starši. 

 

Upoštevanje želja otrok 

 

M. Kukovec (2013) opozarja, da je pri načrtovanju obrokov potrebno upoštevati tudi otrokove 

želje. Starši, ki otroku ne omogočijo samostojne izbire jedi (med ponujenimi možnostmi) 

oziroma vsaj delno ne upoštevajo otrokovih želja, zatirajo otrokovo željo po samostojnosti in 

avtonomnosti. Ob tem morajo biti starši tisti, ki še vedno bdijo nad otrokovim načrtovanjem in 

izbiranjem ter mu svetujejo, kaj je bolj primerno. Raziskava je pokazala, da se večina (87,5 %) 

staršev tega zaveda in upošteva želje svojih otrok. V primeru, da otrok določeno hrano zavrača, 

ga ne smemo siliti in se jeziti nanj, pokazati moramo pozitiven odnos do hrane ter novo hrano 
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uvajati postopoma in  mu omogočiti, da izbira hrano po svoji želji (Pokorn, 2004). Seveda s tem 

mislimo, da otroku prepustimo izbiro hrane med primernimi alternativami (npr. namesto jabolk 

hruške), ne pa tega, da mu zdravo hrano zamenjamo za nezdravo (Kukovec, 2013). Davisova 

študija iz leta 1939 je pokazala, da se lahko otroci ob pestri ponudbi hrane (12 vrst hrane hkrati) 

zdravo prehranjujejo, kljub lastni izbiri ponujenih živil, brez sodelovanja staršev ali vzgojiteljev. 

Nekatere raziskave pa kažejo, da je izbira otrok glede prehrane vse prej kot zdrava, saj posegajo 

predvsem po mastni, sladki in slani tako imenovani »junk« oz. hitri hrani (Pokorn, 2001). 

 

2.8.2 DEJAVNOSTI STARŠEV, KI VODIJO V RAZVOJ NEZDRAVIH 

PREHRANJEVALNIH NAVAD 

 

Odsotnost staršev 

 

Po mnenju S. Kuzmić (2011) je odsotnost staršev eden ključnih dejavnikov tveganja za razvoj 

nezdravih prehranjevalnih navad. Otroci in mladostniki so čedalje bolj prepuščeni sami sebi, 

posledično pogosto jedo nezdravo hrano ali pa izpuščajo glavne obroke, ki so nujno potrebni za 

normalno rast in razvoj. Poleg tega sta B. Tividar in T. Kamin (2005) ugotovili, da med 

najpogostejšimi ovirami za prakticiranje zdravih prehranjevalnih navad mladi navajajo 

pomanjkanje časa in preobremenjenost, veliki intervali med obroki pa so navadno posledica 

neusklajenosti urnikov otrok in staršev, saj ti delajo do poznih ur in lahko kuhajo šele zvečer. 

Goriup (2006, v Kukovec, 2013) opozarja na spremenjeno vlogo mame, ki je od skrbnice otrok, 

ostarelih in bolnih postala uveljavljena na trgu dela. Zato ni presenetljivo, da imajo vse večjo 

vlogo pri razvijanju prehranjevalnih navad v razširjeni družini stari starši oz. člani, ki živijo 

skupaj s predšolskim otrokom, saj so zaradi službenih in drugih obveznosti starši otroka 

velikokrat odsotni tudi po tem, ko otrok pride iz vrtca (Kukovec, 2013).  

 

Pretiran nadzor staršev 

 

Na otrokove prehranjevalne navade vpliva tudi nadzor staršev, saj lahko pretirana skrb nad 

otrokovim prehranjevanjem pripomore k ustreznejši prehrani, ne pa tudi na otrokov odnos do 

hrane (Vrečar, 2010). Pretiran nadzor staršev glede otrokovega prehranjevanja v zgodnjem 

otroštvu dokazano spodbuja preferenco otroka do uživanja hrane, ki je bogata z maščobo, je 

energijsko gosta, omejijo ga pri izbiranju in uživanju raznovrstne hrane, lahko pa omeji tudi 

otrokovo sposobnost samoregulacije uravnavanja energijskega vnosa, ki je običajno dobro 

nadzorovan s fiziološkimi procesi zaznavanja občutka lakote in sitosti. Sicer dobronameren ukrep 

staršev povzroči, da otrok ne zna več samostojno določiti kaj, kdaj in koliko jesti (Birch in Fisher, 

1998). M. Kukovec (2013) je z raziskavo ugotovila, da 92,5 % staršev vsaj občasno svojega 

otroka omejuje pri prekomernem uživanju maščob in sladkorja, od tega jih to redno počne kar 

56,25 %, torej več kot polovica staršev.  

 

Hrana kot sredstvo manipuliranja 

 

Starši nosijo odgovornost za slabe prehranjevalne navade otrok in mladostnikov tudi zato, ker 

nemalokrat hrano uporabljajo kot sredstvo manipuliranja z otrokovim vedenjem. Starši otroke 

namreč s priljubljeno hrano pomirijo, zamotijo, preženejo dolgčas, spodbujajo k učenju in 

nagrajujejo zaželeno vedenje. Hrana tako otroku že zelo zgodaj predstavlja nekaj prijetnega, s 

čimer lahko nadomesti čustvene potrebe in uravnava medsebojne odnose. Večina staršev ve, kaj 

imajo njihovi otroci radi in jim to tudi največkrat omogočijo, čeprav ta živila pogosto ne 



Kek, Katja (2016). Stališča staršev o Shemi šolskega sadja in zelenjave. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

32 

 

ustrezajo načelom zdravega prehranjevanja (Gregorič, 2010). Nagrajevanje otrok s hrano, 

predvsem s slaščicami in sladkarijami, je uveljavljeno že od nekdaj, saj jeučinkovito. Vendar to 

vodi v razvoj slabih prehranjevalnih navad, zato naj starši namesto slaščic in sladkarij raje otroku 

ponudijo druge elemente, ki spodbujajo zdrav razvoj (npr. sprehod, športne aktivnosti, izlet itd.) 

(Kukovec, 2013). 

 

Slab zgled staršev  

 

Odraščajoča oseba v družinskem okolju spoznava različne okuse, oblike hrane in se pri izbiri 

hrane pogosto zgleduje po starših ter si prisvaja njihove prehranjevalne vzorce. Posnemanje 

staršev ima pogosto velik vpliv na otrokovo razmišljanje in vedenje, ki je povezano s 

prehranjevanjem, opazna pa je tudi povezava med prehranjevalnimi vzorci staršev in njihovih 

otrok (Vrečar, 2010). Otrokove prehranjevalne navade dokazano oblikujejo zgodnje izkušnje s 

hrano in prehranjevanjem, kar kaže na to, da imajo velik vpliv starševske prakse in družinsko 

okolje. Tveganje za razvoj debelosti je tako veliko večje pri otrocih, katerih starši so prav tako 

debeli. Na debelost vplivajo tako genetski kot okoljski dejavniki, starši pa so tisti, ki določajo oz. 

ustvarjajo oba dejavnika (Birch in Fisher, 1998). Otroci sicer posnemajo oba starša, vendar pa je 

ta odnos izrazit predvsem med materjo in hčerjo, saj ne gre zgolj za posnemanje okusa staršev in 

njihovih preferenc do določenega živila, ampak tudi njihovega odnosa do hrane in telesa ter 

njihovo morebitno nezadovoljstvo z lastnim telesom. Nemalokrat so matere deklet, ki zbolijo za 

motnjami hranjenja, tudi same bolj nezadovoljne s svojim telesom kot matere deklet, ki težav s 

prehranjevanjem nimajo (Šolar, 2006, v Vrečar, 2010). 

 

2.9   VPLIV ŠOLSKEGA OKOLJA NA PREHRANO OTROK IN 

MLADOSTNIKOV 
 

Šola vsakemu učencu predstavlja del življenja, ki pomembno vpliva na kakovost psihofizičnega 

razvoja in zdravja. Otroci preživijo v osnovni šoli 9 let, večina nadaljuje s šolanjem na srednji 

šoli, kar podaljšuje čas v šolskih klopeh na najmanj 11 let. V šoli so v povprečju od 6 do 8 ur. S 

tega vidika je lahko šola varovalni dejavnik, lahko pa tudi dejavnik tveganja za zdravje 

mladostnika (Stergar idr., 2006). Spremembe v načinu življenja, kot so visoka zaposlenost žena 

za polni delovni čas in posledično nagel porast vključenih predšolskih otrok v družbeno varstvo, 

nove oblike šolanja – celodnevna šola, usmerjeni srednješolski programi ter socialne in 

ekonomske spremembe družbe, so terjale prenos odgovornosti za varstvo, vzgojo in zdravje otrok 

iz družinskega okolja v širše, družbeno okolje (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005). Zaradi teh 

razlogov je zdravje eno od pomembnejših področij, ki ga pokriva tudi šolski sistem. Zdravje se v 

okviru šole izraža kot način vsakdanjega življenja šole in kot okolje, kjer se učenci naučijo 

sprejemanja odgovornih in zdravih izbir ter na ta način krepijo zdrav življenjski slog (Jeriček-

Klanšček idr., 2009).  

 

SZO prepoznava šolsko okolje kot zelo pomemben varovalni dejavnik zdravega prehranjevanja, 

kjer je možno z učinkovitimi sistemskimi ukrepi vplivati na prehranjevalne navade in zdravje 

otrok in mladostnikov, zlasti tistih, ki v domačem okolju nimajo ugodnih možnosti – izhajajo iz 

socialno in ekonomsko šibkejših družin (WHO, 2003). Zato je veliko ukrepov za zagotavljanje 

čim boljših pogojev za zdravo prehranjevanje in ustvarjanje zdravega okolja, usmerjeno prav na 

ukrepe v šoli. Šolsko okolje lahko z zagotavljanjem dostopnosti do zdravih izbir v času šolanja 

vpliva na dobro prehranjenost za optimalno rast in razvoj, privzgojo zdravih prehranjevalnih 
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navad, lahko pa celo vpliva na boljši učni uspeh, celovitejše doseganje kakovostnega znanja in 

izobraženost učencev (Gabrijelčič-Blenkuš, 2010). 

 

Za izboljšanje slabe (družinske) prehrane je najučinkovitejši in najracionalnejši način dobro 

načrtovana in organizirana šolska prehrana. V šoli namreč otroci preživijo velik del dneva, zato 

lahko z ustrezno ponudbo in s subvencionirano malico omogoči enako dostopnost in kakovost 

prehrane, ne glede na socialno-ekonomski položaj posameznika terjih s tem spodbuja in usmerja 

k zdravim prehranskim izbiram (Gregorič, 2010). S pripravo uravnoteženih kombinacij živil v 

ponujenih obrokih lahko kuhinje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah pri otrocih in mladostnikih 

pomembno prispevajo k vzgoji za zdravo prehranjevanje (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005). 

Slovenija ima po dosedanjih raziskavah eno boljših ureditev šolske prehrane v EU in širše. Šole 

skladno z dosedanjo zakonodajo in ob upoštevanju trajnostne potrošnje zagotavljajo kakovostno 

in subvencionirano šolsko prehrano, s tem pa pripomorejo k bolj optimalnemu razvoju vseh 

učencev in dijakov ter k razvoju zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja. Na ta način 

otroke in mladostnike vzgaja in izobražuje za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja in 

okolja, kar jim bo koristilo tudi v odraslem obdobju življenja (Gabrijelčič-Blenkuš, 2010). 

 

Podatek, da živi petina otrok v slabih materialnih razmerah, bi vsekakor moral biti izhodišče za 

načrtovanje programov promocije zdravja v šolskem obdobju (Stergar idr., 2006). 

Subvencionirana šolska malica je eden od pomembnih družbenih ukrepov, ki še posebej v 

obdobju krize omogoča dostopnost do zdrave šolske prehrane vsem otrokom, ne glede na socialni 

status, kar omogoča učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij enake možnosti za zdravo 

prehranjevanje (Gabrijelčič-Blenkuš, 2010). 

 

V šolskem obdobju se otrokom prehranske navade še oblikujejo, po drugi strani pa otroci že 

dobro vedo, česa prav gotovo ne bodo jedli, ker jim ni všeč. Tu lahko s primernim pristopom 

odločilno vplivamo, da jim bomo privzgojili zdrave prehranjevalne navade (Gabrijelčič-Blenkuš 

idr., 2005). Gregorič (2010) ugotavlja, da je šolska prehrana večini otrokom in mladostnikom 

všeč, kot razlog, da hrane ne pojedo, pa navajajo predvsem slabo pestrost prehrane in njeno 

pogosto ponavljanje. Otroci in mladostniki menijo, da bi z večjo pestrostjo ponujenega sadja in 

zelenjave povečali tudi njeno uživanje. Pogosto so razlogi odklanjanja hrane pri mladostnikih 

okoljske narave (slaba kultura prehranjevanja vrstnikov, slabo higiensko stanje jedilnic, pretiran 

hrup, premalo časa).  

 

Poleg šolske prehrane je pomembno implementirati vsebine o zdravju in prehranjevanju v učne 

načrte in kurikul šole. Zato je Medpredmetna kurikularna komisija za zdravje leta 1999 v okviru 

Nacionalnega kurikularnega sveta pripravila strokovne osnove za prenovo zdravstenovzgojnih 

vsebin v devetletni osnovni šoli. Pri snovanju dela so izhajali iz izkušenj slovenskih in tujih 

osnovnih šol ter mreže Zdravih šol. Dokument področje vzgoje za zdravje opredeljuje kot 

medpremetno kurikularno področje, ki se s specifičnimi cilji in vsebinami vključuje v druge 

predmete. Leta 2004 je vlada RS ustanovila Medresorsko delovno skupino za uresničevanje 

koncepta zdravja v šolskem okolju, katere naloga je bila tudi priprava akcijskega načrta za 

implementacijo vključevanja zdravja v kurikul, identificiranje nosilcev dejavnosti ter določitev 

potrebnih virov za implementacijo in spremljanje izvajanja akcijskega načrta. V naslednjem letu 

je bil sprejet Koncept vključevanja zdravja v kurikul, predlagatelj je bil Programski svet za 

zdravje, ki ga je imenovalo Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 

Dokument opredeljuje področje, načela in cilje ter organizacijska in didaktična priporočila 

(Jeriček-Klanšček idr., 2009).  
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Vzgojitelji, učitelji in drugo osebje so otrokom vzor pri prehranjevanju. Priporočljivo je, da 

vzgojitelj ali učitelj zaužije obrok skupaj z otroki v skupini ali v razredu. Otroke poučimo o 

kulturi lepega vedenja pri mizi (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005). Po ocenah M. Kukovec (2013) 

vzgojiteljem primanjkuje strokovnega znanja o prehranjevanju predšolskih otrok, saj v sklopu 

visokošolskega študija noben predmet ne zajema tega področja. Tako je prehrana otrok v vrtcu 

odvisna tudi od prehranjevalnih navad vzgojiteljic, njihovega odnosa do prehrane in posameznih 

jedi ter od njihovih subjektivnih prepričanj o prehranjevanju nasploh. Podobno je kasneje v 

osnovni šoli.  

 

Gregorič (2010) je s pomočjo razgovorov z otroki in mladostniki ugotovil, da se ti bolj nagibajo k 

iskanju informacij o prehranjevanju pri zdravstvenem osebju in pri družinskih članih, medtem ko 

učitelji niso ključni pri iskanju nasvetov in informacij. Po podatkih A. Gliha (2013) osnovnošolci 

še do neke mere upoštevajo in sprejemajo napotke učiteljev, ki jih že v osnovni šoli usmerjajo in 

seznanjajo z uravnoteženo prehrano in zdravim načinom življenja, z odraščanjem pa se 

mladostniki vedno bolj oddaljujejo od upoštevanja teh nasvetov. 

 

Pomembno je tudi zgodnje spodbujanje otrok k zajtrkovanju in k drugimi pomembnimi 

varovalnimi dejavniki zdravega prehranjevanja (npr. k uživanju sadja in zelenjave), kasneje pa 

predvsem krepiti vlogo družine in skupnih obrokov. To lahko zagotovimo s premišljeno 

vključitvijo izbranih vsebin v učne načrte in z uvedbo šolskega zajtrka ter drugih sistemskih 

ukrepov ob podpori izvajanja promocijskih programov, ki bodo vključevali poleg otrok in 

mladostnikov tudi starše in šolsko okolje ter se izvajali dolgoročno z namenom trajnih sprememb 

v vedenju ne le otrok in mladostnikov, ampak tudi staršev (Jeriček-Klanšček idr., 2012). Tudi 

ukrep SŠSZ bi bilo potrebno približati staršem in si prizadevati, da se temeljne ideje projekta 

prenesejo v družine.  

 

2.10 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE PREHRANJEVANJA 
 

Odgovornost za zdravje ni le individualna, ampak je nosilec odgovornosti v veliki meri celotna 

družba (Gabrijelčič-Blenkuš, 2010). Za državo so zdravi posamezniki pomembni z vidika 

gospodarskega razvoja, nezdravi posamezniki pa predstavljajo za družbo breme in strošek. 

Zdravje predstavlja kapital, na računa katerega se lahko zvišuje storilnost skupnosti, podjetij in 

družbe kot celote (Kamin, 2006).  Nezdravo prehranjevanje prebivalstva posledično tudi finančno 

bremeni državo. Podatki kažejo, da predstavljajo stroški bolezni povezanih z debelostjo na ravni 

EU približno 7 % sredstev od vseh izdatkov za zdravstveno oskrbo, kar je približno 100 mrd. 

evrov v državah članicah EU. V RS ocenjujejo, da znašajo neposredni stroški zdravstvene oskrbe 

zgolj za sladkorno bolezen najmanj 114,3 milijona evrov letno (ReNPPTDZ, 2015). 

 

Z ukrepi za zagotavljanje zdrave in uravnotežene prehrane je pričela SZO proti koncu dvajstega 

stoletja, z namenom preprečevati naraščajoči trend debelosti in nastanka KNB. V letu 2005 je z 

aktivnostmi na področju prehrane in telesne aktivnosti pričela tudi Evropska komisija z 

ustanovitvijo Evropske platforme za hrano in prehrano, ki združuje prehransko industrijo, 

nevladne organizacije in druge, ki so pripravljeni sodelovati pri ustvarjanju bolj zdravih pogojev 

za prehranjevanje in telesno dejavnost. Pod okriljem SZO je nastal tudi program CINDI, katerega 

članica je od leta 1994 formalno tudi Slovenija. Program s populacijskim pristopom spodbuja 

prebivalce k zdravemu načinu življenja in ustvarja zdravju naklonjeno družbeno okolje, s 

preventivnimi ukrepi na ravni posameznika pa skuša zniževati njihovo osebno tveganje predvsem 

pri najbolj ogroženih skupinah (Gabrijelčič-Blenkuš in Kuhar, 2009). 



Kek, Katja (2016). Stališča staršev o Shemi šolskega sadja in zelenjave. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

35 

 

V letu 2007 je Evropska komisija izdala Belo knjigo za področje prehrane in telesne aktivnosti, ki 

določa štiri temeljne vidike, ki jih morajo zajemati ukrepi za zagotavljanje zdravega 

prehranjevanja (Evropska komisija, 2007): 

 

1. biti morajo namenjeni reševanju temeljnih vzrokov za zdravstvena tveganja; 

2. delovati morajo na vseh področjih vladne politike in na različnih vladnih ravneh z uporabo 

vrste instrumentov, vključno z zakonodajo, povezovanjem v mreže, javno-zasebnim 

pristopom ter vključitvi zasebnega sektorja in civilne družbe; 

3. vključevanje zasebnih akterjev, kot sta prehrambna industrija in civilna družba, ter akterjev 

na lokalni ravni, na primer šol in občinskih organizacij; 

4. ukrepe je potrebno spremljati, saj je število dejavnosti, namenjenih izboljšanju prehrane 

precejšnje in se iz leta v leto še povečuje. Nadzor je pogosto majhen ali pa ga sploh ni, zato 

ni mogoče v celoti oceniti, kaj deluje dobro in ali je treba ukrepe izboljšati ali temeljito 

spremeniti. 

 

Državni zbor RS je 22. marca 2005 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu prehranske 

politike (ReNPPP, 2005), ki prehrani otrok in mladine v akcijskih programih posveča posebno 

pozornost. V letu 2015 pa je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 

za leto 2015–2025 (ReNPPTDZ, 2015), katere prednostno področje je tudi prehrana otrok in 

mladostnikov v vzgojno-izobraževalnih zavodih. V preteklosti so se ukrepi, ki se izvajajo v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah, izkazali kot zelo učinkoviti in pomembni za razvoj in utrditev 

prehranskih navad v kasnejšem aktivnem življenjskem obdobju. Z različnimi ukrepi šola postaja 

okolje z zdravimi in uravnoteženimi obroki, pri čemer so bili med ukrepi uspešni predvsem 

Zakon o šolski prehrani, ki vključuje tudi subvencioniranje šolske prehrane (ReNPPTDZ, 2015). 

 

Septembra leta 2012 je Regionalni odbor SZO za Evropo sprejel nova izhodišča za zdravstveno 

strategijo Zdravje 2020, ki zajema 53 držav evropske regije SZO. Nova strategija se osredotoča 

na izboljšanje zdravja za vse in zmanjšanje neenakosti v zdravju z izboljšanim vodenjem in 

upravljanjem za zdravje. Dotika se predvsem današnjih največjih zdravstvenih izzivov, 

opredeljuje štiri prednostna področja delovanja in je inovativna na področju odzivnosti vseh ravni 

in vseh sektorjev vlade ter družbe. Poudarja predvsem razvijanje ključnih virov in trdoživosti 

skupnosti, opolnomočenje ljudi in izgradnjo podpornih okolij. Podrobno opisuje vlogo 

okrepljenega javnega zdravja in zdravstvenega sistema. Izvajanje Zdravja 2020 v državah 

članicah EU je trenutno ena ključnih prednostnih nalog za regijo, skupni cilj pa je »korenito 

izboljšati zdravje in blagostanje prebivalstva, zmanjšati neenakosti v zdravju, okrepiti javno 

zdravje in zagotoviti zdravstvene sisteme, ki so osredotočeni na ljudi in so univerzalni, sledijo 

načelom enakosti, so trajnostni in visoko kakovostni« (SZO, 2014).  

 

Dobra zdravstvena pismenost prebivalcev naj bi imela pozitivne dolgoročne posledice za širšo 

družbo, saj naj bi spodbujala aktivno sodelovanje posameznikov in skupnosti v dejavnostih, ki 

bistveno vplivajo na zdravje skupnosti. Za spremembo posameznikovega vedenja ali vedenja 

skupnosti v skladu z zdravstvenimi priporočili je bistvenega pomena informiranost in 

podučenost, različne politike v družbi pa naj bi bile zgolj podpora za realizacijo. Na področju 

intervencij za promocijo zdravja je med letoma 1991 in 2003 najpogosteje deloval IVZ, ki je bil  

naročnik več kot polovice vseh komunikacijskih intervencij, sledijo mu društva, agencije, 

združenja ipd., ki so bila delno ali v celoti financirana s strani Ministrstva za zdravje, vse 

pogosteje pa nastopa kot naročnik komunikacijskih intervencij tudi samo Ministrstvo za zdravje 

(Kamin, 2006). 
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Promocija zdravja je sprva zgolj politični koncept, ki naj bi z vstopanjem v oblastni diskurz 

povezoval delovanje številnih resorjev in politik v imenu zagotavljanja boljšega zdravja 

državljanov, žal pa se zelo redko udejanji tudi v praksi. V dejavnostih za promocijo zdravja 

namreč sodelujejo kot vidni sporočevalci predstavniki javnega zdravja, manj vidni pa so 

predstavniki industrije, ki pogosto nasprotujejo temeljnim načelom javnega zdravja (Kamin, 

2006). 

 

B. Tividar in T. Kamin (2005) proces vzgoje in promocije zdravega prehranjevanja v splošnem 

delita na tri stopnje: 

 

 analiza problema (od identificiranja problema do natančnega načrta dejavnosti za 

njegovo reševanje in poglobljene analize ciljne skupine), 

 spreminjanje vedenja (informiranje, motiviranje in prepričevanje za prevzemanje 

priporočenih vedenj), 

 vzdrževanje želenih sprememb (ustvarjanje družbene klime, ki je naklonjena zdravim 

vedenjskim izbiram, tako na simbolni kot na materialni strukturni ravni). 

 

V procesu načrtovanja spreminjanja vedenj je ena temeljnih zahtev dobro poznavanje ciljnih 

skupin ter osebnostnih in okoljskih dejavnikov, ki vplivajo na vedenja povezana s problemom. Pri 

načrtovanju ciljev in pristopov za spreminjanje prehranjevalnih navad mladih je zato nujno 

izhajati iz raziskav mladostnikov, ki nudijo vpogled v pospeševalne in zaviralne dejavnike za 

spremembo nezdravega prehranjevanja. Mladostniki so glede komuniciranja o zdravstvenih 

vsebinah zahtevna ciljna skupina, saj je njihovo pozornost težko pritegniti in vzdrževati, od tega 

pa želijo tudi korist. Zato morajo biti sporočila zanje prilagojena, usmerjena k njihovim interesom 

in željam ter zanje relevantna. Poleg tega so mladi zelo heterogena skupina posameznikov z 

različnimi socialnimi in kulturnimi izhodišči ter osebnimi lastnostmi, kar od komunikatorja 

zahteva, da nagovarja več mladih na poenoten, hkrati pa na posameznemu prejemniku prilagojen 

način. Za učinkovito motiviranje za spremembo vedenja je ključnega pomena prepoznati 

prelomnice v procesu, ko posamezniki namesto priporočenega vedenja izberejo konkurenčna 

vedenja. Izkazalo se je, da so zlasti učinkovita intervencijska sporočila, ki v primeru spremembe 

vedenja obljubljajo otipljivo in takojšnjo spremembo. Manj učinkovita pa so sporočila, ki zgolj 

na ekspliciten ali impliciten način zapovedujejo ali pa svarijo na negativne posledice usmerjene v 

nedoločeno prihodnost. Poleg tega moramo upoštevati osebnostne in družbene dejavnike, ki 

vplivajo na posameznikovo vedenje (Tividar in Kamin, 2005).  

 

Prehranska priporočila bi bilo treba mladim predstaviti na bolj razumljiv način, zato naj se 

intervencije za povečanje in zmanjšanje uživanja določenih hranil nanašajo na tipična živila. 

Smiselno je torej opozarjati na zmanjšanje uživanja piškotov, čokolade, čipsa, sladoleda in ne na 

manj maščob ter sladkorja. Za uspešno intervencijo in informiranje morajo imeti posamezniki 

občutek, da je promotorjem zdravja resnično mar za dobrobit posameznika in za posameznikovo 

dobro zdravje ter da dejansko vedo, kaj vpliva na dobro zdravje. Pri načrtovanju promocije 

zdrave prehrane je potrebno upoštevati in zagotoviti sistemske in strukturne pogoje za zaželene 

individualne spremembe vedenja, sicer bo posameznik prehranska priporočila relativiziral in 

upošteval zgolj toliko, kolikor se skladajo z njegovim življenjskim slogom, ali pa niti tega ne 

(Tividar in Kamin, 2005). 

 

 



Kek, Katja (2016). Stališča staršev o Shemi šolskega sadja in zelenjave. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

37 

 

2.10.1 UKREPI ZA SPODBUJANJE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA OTROK IN 

MLADOSTNIKOV 

 

Med ukrepe za zagotavljanje zdravja prebivalstva sodi tudi zagotavljanje čim boljših pogojev za 

zdravo prehranjevanje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, zavodih za izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami ter dijaških domovih (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005). V sklopu promocije 

zdravja, katere proračun se je v Sloveniji sicer v zadnjih letih povečal, se več sredstev namenja 

tudi bolj celostnim programom, ki o zdravju govorijo bolj posredno oziroma nagovarjajo širše 

dejavnike zdravja (Kamin, 2006). 

 

Za povečanje uživanja sadja in zelenjave med slovenskimi mladostniki je potrebno spodbujati 

zdrave prehranjevalne navade, pri čemer so najbolj obetajoči celostni programi, ki vključujejo 

šolsko, domače in lokalno okolje mladostnikov. Problematiki vsakodnevnega uživanja sadja in 

zelenjave je potrebno nameniti dolgoročnejšo in večjo intenzivnost ter s tem povečevati njihov 

učinek na preprečevanje bolezni in tako mladostnikom omogočiti boljšo popotnico za zdravje v 

odraslem obdobju življenja (Jeriček-Klanšček idr., 2012).  

 

Na področju šol v RS, poleg rednega programa, ki vključuje zdravo prehrano v učnih načrtih in 

sistema šolske prehrane, potekajo že več kot desetletje aktivnosti, ki na sistemski ravni 

spodbujajo zdravo prehranjevanje in otrokom nudijo zdrave izbire. Med projekti, ki spodbujajo 

uživanje sadja in zelenjavo so se v preteklosti izvajali oz. se še izvajajo: pilotski projekt Jabolko, 

SŠSZ in Slovenska mreža zdravih šol.  

 

Pilotski projekt Jabolko 

 

Pilotski projekt Jabolko je potekal v Sloveniji v obdobju od 2004 do 2007. Potrdil je, da je 

razdeljevanje sadja v šolah dobro sprejeto in da se je možno povezovati z lokalnimi pridelovalci, 

kar je kasneje privedlo do uvedbe SŠSZ v osnovnih šolah. Predlogom reforme sadja in zelenjave 

v Evropi se je tako Slovenija odzvala že na samem začetku, v šolskem letu 2009/10 (Fajdiga-

Turk idr., 2011). 

 

Slovenska mreža zdravih šol 

 

Zdrave šole so tiste šole in ustanove, ki so prostovoljno privolile, da bodo z različnimi 

dejavnostmi spodbujale, omogočale in krepile zdravje učencev, učiteljev in staršev na vseh 

področjih zdravja (telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem). Ukrepi se v šolah izvajajo 

sistematično z načrtovanjem in evalvacijo začrtanih nalog. K zdravju šole pristopajo celostno in 

iščejo možnosti za čim boljši izkoristek šolskega ustroja in okolja, tako da zdravstvene vsebine 

posredujejo preko učnega načrta, skritega kurikuluma, z različnimi projekti in dejavnostmi, ki so 

usmerjene v zdrav življenjski slog, s spodbujanjem sodelovanja staršev, lokalne skupnosti, 

zdravstvene službe ter drugih zainteresiranih institucij in posameznikov (Scagnetti idr., 2014).  

 

Koncept Mreže zdravih šol se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja v sodelovanju s SZO, 

Svetom evrope in Evropske komisije, danes vključuje kar 43 držav regije. Vse vključene države 

sledijo načelom SZO, vsaka zase pa razvija ideje za promocijo zdravja na način, ki najbolj 

ustreza družbenemu sistemu. Glavni namen vseh je pozitivno vplivanje na zdravje učencev 

(Scagnetti idr., 2014). 
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Slovenska mreža zdravih šol ja članica Evropske mreže zdravih šol od leta 1993, od šolskega leta 

2011/2012 pa povezuje že 324 izobraževalnih ustanov: 257 osnovnih šol (57 %), 60 srednjih šol 

(45 %) in 7 dijaških domov (16 %) (Scagnetti idr., 2014). V šolskem letu 2014/2015 se je na 

razpis prijavilo 277 javnih šol in ustanov (86 %), od tega 222 osnovnih šol, 44 srednjih šol, 7 

dijaških domov ter 4 šole s prilagojenim programom (Scagnetti idr., 2015).  

 

Projekt se je v Sloveniji izkazal kot zelo uspešen, način dela je postal način razmišljanja in 

življenja na šoli. Izkušnje preteklih let kažejo, da so najbolj učinkoviti celoviti šolski programi, ki 

vključujejo celotno šolo (učence, učitelje in starše) in njeno okolico ter so dolgoročno in 

intenzivno naravnani. Med uspešnejšimi programi so tudi tisti, ki poleg šolstva vključujejo tudi 

zdravstvo (Scagnetti idr., 2014).  

 

Mreža zdravih šol se odziva na področja, ki zadevajo zdravje otrok in mladostnikov, zato se je 

usmerila tudi k programom za promocijo zdrave prehrane, saj je vse več čezmerno hranjenih in 

predebelih otrok (Scagnetti idr., 2014). Tako zdrava prehrana v letu 2014/2015 predstavlja 11,9 % 

izvajanih vsebin in s tem zavzema drugo mesto med najpogosteje izvajanimi vsebinami, enako 

kot v preteklem letu (Scagnetti idr., 2015). 

 

Zdrave šole se s povezovalnimi dejavnostmi vključujejo tudi v ukrep SŠSZ (Scagnetti idr., 2014). 

Tako je bilo v letu 2014/2015 kar 210 zdravih šol z vse Slovenije vključenih tudi v SŠSZ, kar 

pomeni 53 % od vseh 393 šol, ki so v šolskem letu 2014/2015 sodelovale pri tem skupnem 

projektu (Scagnetti idr., 2015). 

 

2.11 SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 
 

SŠSZ je intervencijski ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen 

tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava 

prekomerne telesne mase in debelosti pri otrocih, ki povečuje tveganje za nastanek številnih KNB 

sodobnega časa (ARSKTRP, 2014). 

 

Idejo za ukrep SŠSZ je leta 2008 s podporo Evropskega parlamenta potrdil Svet EU, uredbo o 

izvajanju ukrepa je pripravila Evropska komisija, leta 2009/10 pa je bil ukrep že integriran v šole. 

Prvotno ime ukrepa je bilo Shema šolskega sadja (SŠS), ki se je leta 2013 preimenoval v Shemo 

šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ, 2016).  

 

Slika 5 prikazuje model različnih vidikov SŠSZ. Ukrep zajema pravni, zdravstveni, šolski in 

geografski vidik, posamezni vidiki pa so med seboj povezani in soodvisni.  
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Slika 5: Model različnih vidikov SŠSZ (Uhan, 2015, str. 8). 

 

Razsežnost ukrepa SŠSZ (SŠSZ, 2016): 

 

 vključuje približno 8 milijonov otrok EU v 54 tisoč šolah; 

 obseg financiranja EU je do 150 milijonov EUR letno. 

 

V Sloveniji se je ukrep pričel izvajati že od začetka uvedbe v šolskem letu 2009/2010, ko se je 

SŠS pridružilo 343 šol, kar je predstavljalo 75 % ciljne populacije. V naslednjem letu je število 

vključenih šol nekoliko upadlo, v zadnjih letih pa je število vključenih šol in učencev vseskozi 

naraščalo (Evropska komisija, 2016). Tako je v letu 2014/2015 v SŠSZ sodelovalo 394 šol z več 

kot 142.500 učenci, kar je predstavljalo 86 % vseh osnovnošolskih otrok v Sloveniji (Strategija 

za izvajanje …, 2014).  

 

Preglednica 2: Število sodelujočih šol in učencev ter višina sredstev namenjenih izvajanju SŠSZ 

v Sloveniji (prirejeno po: Evropska komisija, 2016; Strategija za izvajanje …, 2014) 

 

ŠOLSKO LETO 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2015/2016 

Sredstva 

(v EUR) 

600.562 593.526 715.510 774.762 895.700 1.033.337 

Število šol 343 275 341 371 410 394 

Delež šol 

vključenih 

v SŠSZ 

75 % 62 % 74 % 76 % 84 % 81 % 

Število 

učencev 

122.905 101.553 119.979 131.154 147.646 142.500 

Delež 

učencev 

75 % 63 % 74 % 80 % 90 % 86 % 
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Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠSZ eden od ukrepov, ki bi lahko 

dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja pri porabi sadja in zelenjave. V ta namen 

EU državam članicam namenja določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega 

sadja in zelenjave učencem, pri čemer daje še poseben poudarek pomenu spremljevalnim 

izobraževalnim in promocijskim aktivnostim (ARSKTRP, 2014). 

 

Vir financiranja (SŠSZ, 2016): 

 

 od šolskega leta 2009/10 do vključno 2013/14: 75 % financira EU in 25 % RS; 

 od šolskega leta 2014/15 financira 83 % EU in 17 % RS.  

 

Z novim programskim obdobjem (2014–2020) se je povečala višina sredstev, ki jih zagotavlja 

EU. V letu 2014/2015 je bila shema v Sloveniji financirana 83 % iz evropskih sredstev, 17 % pa 

iz nacionalnega proračuna (Strategija za izvajanje …, 2014).  

 

Ukrep SŠSZ deluje na različnih nivojih (Fajdiga-Turk idr., 2011):  

 

 na nacionalni ravni (koordinacija ministrstev); 

 povezuje se z regijskim nivojem (zavodi za zdravstveno varstvo in svetovalne službe 

Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije); 

 udejanja se na lokalni ravni (vključuje šole, lokalne proizvajalce – dobavitelje). 

 

 
Slika 6: Model različnih vidikov SŠSZ na ravni EU, države in lokalni ravni (Uhan, 2015, str. 38). 
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Slika 6 prikazuje model kompleksnosti ukrepa SŠSZ, ki za dosego svojih raznolikih ciljev 

zahteva povezovanje različnih akterjev (šol, učencev, staršev, pridelovalcev) na različnih ravneh 

(evropski, državni, regionalni, lokalni) in v različnih sektorjih (kmetijskem, zdravstvenem, 

šolskem). Številni pravni akti urejajo delovanje SŠSZ, zato predstavljajo osnovni gradnik sheme 

(Uhan, 2015).   

 

Za uspešen zagon ukrepa je bilo ključnega pomena oblikovanje delavne skupine, ki je vključevala 

predstavnike kmetijskega, zdravstvenega in šolskega sektorja, predstavnike podporno/izvajalskih 

teles ter tudi predstavnike šol. Poleg tega je za uspešno delovanje ukrepa SŠSZ pomemben tudi 

dobro organiziran sistem šolske prehrane v Sloveniji (Fajdiga-Turk idr., 2011). 

 

Organi, ki sodelujejo pri ukrepu SŠSZ (SŠSZ, 2016): 

 

 Ministrstvo za kmetijstvo z Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP); 

 Ministrstvo za zdravje;  

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ);  

 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS); 

 Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).  

 

 

2.11.1 PRAVNE PODLAGE  

 

Pravne podlage za izvajanje ukrepa SŠSZ (ARSKTRP, 2014): 

 

 Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 

vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta 

(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007; 

 Uredba Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za 

določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske 

proizvode (UL L št. 346 z dne 20. 12. 2013, str. 12);  

 Uredba Komisije (ES) št. 288/2009 z dne 7. aprila 2009 o določitvi podrobnih pravil za 

uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v 

izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter 

proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah;  

 Uredba o izvajanju SŠSZ; Uradni list RS, št. 64/12, 7/13 in 54/14; 

 Strategija za izvajanje SŠSZ v obdobju 2014–2015.  

 

2.11.2 VKLJUČEVANJE ŠOL V SŠSZ 

 

Zainteresirana vzgojno-izobraževalna institucija se za vsako šolsko leto posebej prijavi v SŠSZ, 

kjer ji ARSKTRP dodeli oziroma odobri predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto 

(ARSKTRP, 2014). 

 

2.11.3 OKOLJE, KJER SE UKREP IZVAJA 

 

Za učinkovito posredovanje obravnavanih vsebin o zdravi prehrani je treba poskrbeti za ustrezno 

okolje, ki omogoča dostopnost do zdravih izbir in utrjevanje zdravih prehranskih navad (Gregorič 
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idr., 2015). Okolje, v katerem se ukrep za promocijo zdravja izvaja, je potrebno natančno 

opredeliti: je to šola, dom, prehrana mladih v prostem času ipd. V različnih okoljih namreč 

pridejo do izraza različni cilji in temu je potrebno prilagoditi sporočila (Tividar in Kamin, 2005). 

Ukrep SŠSZ se izvaja v šolah, zato so neposredni cilji usmerjeni predvsem na povečanje uživanja 

sadja in zelenjave v šolah, vendar bi bilo za dosego dolgoročnih ciljev projekta potrebno 

povečanje vnosa sadja in zelenjave tudi v družinskem okolju.  

 

2.11.4 PRIPRAVA NAČRTA ZA IZVAJANJE UKREPA  

 

Predpogoj za uspešno izvajanje programov za vzgojo in promocijo zdravega vedenja je priprava 

natančnega načrta programa, ki mora upoštevati različne dejavnike vplivanja na določeno 

vedenje, značilnosti ciljne skupine ter tudi prepoznati najprimernejše komunikacijske kanale in 

pristope za doseganje ciljne skupine. Načrtovan mora biti tudi načrt predtestiranja programa in 

načrt evalvacije programa, glede na dosežene in načrtovane rezultate. S predtestiranjem je 

potrebno preveriti opaznost, všečnost, razumevanje sporočila in kredibilnost. Priporočljivo je 

preveriti učinek programa z eksperimentalno in kontrolno skupino, pri čemer je prva skupina 

izpostavljena programu, druga pa ne. Na podlagi rezultatov bo jasno, na katerih področjih je 

program potrebno izboljšati (Tividar in Kamin, 2005). V okviru projekta SŠSZ NIJZ, na podlagi 

zahtev uredbe Evropske komisije, vsako šolsko leto izvede vrednotenje učinkovitosti ukrepa s 

pomočjo vprašalnikov za učence in vprašalnikov za odgovorne osebe, šole pa so dolžne 

posredovati tudi načrt izvajanja ukrepa (ARSKTRP, 2016). V letu 2010/11 pa je NIJZ RS izvedel 

tudi obsežno evalvacijo (Fajdiga Turk idr., 2011), ki je pripomogla k prepoznavanju 

pomanjkljivosti pri izvajanju projekta in pri oceni uspešnosti. 

 

Pomemben je pravilen pristop k problemu, ki ga ukrep rešuje, zato mora biti problem dobro in 

pravilno definiran, saj lahko v nasprotnem primeru pride do nerazumevanja smiselnosti določenih 

priporočil. Na tem področju se lahko zelo uspešno vključijo učitelji, ki lahko po priporočilih 

zdravstvenih edukatorjev razlago priporočil vključijo v učne načrte svojih predmetov. Problem ne 

more biti definiran kot nezdravo prehranjevanje, saj tak problem ne obstaja, ker je preširok in so 

njegove rešitve neobvladljive. Zato se mora snovalec programov promocije zdravja že na samem 

začetku odločiti in zapisati v načrt programa, katero vedenje je v sklopu nezdravih vedenj glede 

na tveganje in možnost sprememb najbolj pomembno in smiselno nagovarjati. Vedenje je 

potrebno spreminjati korak za korakom, zato morajo biti problemi ozko opredeljeni, da je na njih 

mogoče najti obvladljive rešitve in za njih oblikovati smiselna in motivacijska sporočila (Tividar 

in Kamin, 2005). Pri ukrepu SŠSZ so se izvajalci odločili kot problem izpostaviti premajhno 

količino zaužitega sadja in zelenjave pri otrocih in mladostnikih. Tak problem je dovolj ozko 

opredeljen, da je zanj mogoče iskati konkretne rešitve.  

 

Problematično je tudi, če se pri intervencijskih ukrepih naslavlja napačne dejavnike 

prehranjevanja ali če so le-ti naslovljeni na napačne ciljne skupine. Priporočeno vedenje pogosto 

ni odvisno le od posameznika, ampak tudi od strukturnih dejavnikov (Tividar in Kamin, 2005). 

Uživanje sadja in zelenjave pri otrocih in mladostnikih tako ni odvisno samo od njih samih, 

ampak tudi od razpoložljivosti sadja in zelenjave, od spodbud s strani staršev in učiteljev, od 

načina ponudbe sadja in zelenjave ipd. V tem primeru je vpletenih več ciljnih skupin, ki jih je 

potrebno posebej in različno nagovarjati. Poleg mladostnikov je potrebno nagovoriti tudi starše, 

od katerih je prehrana otrok izrazito odvisna, šole, ki omogočajo izvajanje samega ukrepa, ter 

tudi dobavitelje, od katerih je odvisna kvaliteta in pestrost ponudbe.  
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2.11.5 RAZDELJEVANJE SADJA IN ZELENJAVE 

 

V sklopu ukrepa SŠSZ se smejo razdeljevati le vrste svežega sadja in zelenjave, ki so navedene v 

uredbi (Uredba o izvajanju SŠS, 2012), ter določeni predelani proizvodi (kislo zelje in kisla repa), 

od leta 2014 pa tudi suho sadje določenih sadnih vrst (jabolka, hruške, slive, kaki in češnja). 

Poleg tega se mora sveže sadje in zelenjavo otrokom ponuditi za uživanje sveže in ne termično 

obdelane ali konzervirane, izjema je zgolj navedeno suho sadje. Lešniki in orehi morajo biti 

ponujeni v suhi obliki, vendar ne praženi, karamelizirani ali drugače predelani. Sveže sadje in 

zelenjavo se lahko predela zgolj, v kolikor šola v okviru spremljevalnih dejavnosti ukrepa SŠSZ 

izvede delavnice na temo uporabe sadja in zelenjave v prehrani (npr. solate, juhe, omake, smuti 

ipd.) (ARSKTRP, 2014).  

 

Upoštevati je potrebno, da ukrep SŠSZ ni del šolske prehrane, zato mora šola razdeljevati sadje in 

zelenjavo kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane. To pomeni, da šola sadja in zelenjave, 

ki ga ponuja v okviru šolske prehrane, ne sme nadomestiti s sadjem in zelenjavo iz SŠSZ. Pomoč 

je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave. Pogostost razdeljevanja in 

razporeditev je prepuščena odločitvi šole, priporoča pa se, da šola sadje in zelenjavo razdeljuje 

enakomerno skozi vse šolsko leto (najmanj 1-krat tedensko, po priporočilih strokovne skupine za 

SŠSZ v okviru EU 3-krat tedensko) (ARSKTRP, 2014). 

 

2.11.6 UPRAVIČENCI DO PODPORE 

 

Do finančne podpore so upravičene šole, ki jim je agencija z odločbo o odobritvi odobrila pomoč. 

Šola sredstva za sadje in zelenjavo v okviru ukrepa lahko uporabi samo za svoje učence od 1. do 

9. razreda, ki so vpisani v aktualno šolsko leto. Z razdeljevanjem svežega sadja in zelenjave lahko 

prične že prvi dan pouka in zaključi najkasneje zadnjega dne. Upravičenci do podpore iz SŠSZ v 

obliki dodatnega obroka sadja in zelenjave pa so učenci v osnovnih šolah ter otroci in mladostniki 

v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (to so vsi 

otroci in mladostniki v zavodu, ne le osnovnošolci) (ARSKTRP, 2014). 

 

Šola je upravičena do povrnitve stroškov nabave sadja in zelenjave  tistih vrst, ki so navedene v 

uredbi (Uredba o izvajanju SŠS, 2012). Povrnitev stroškov je omejena do skupne vrednosti 

pomoči na šolo, ki je določena v odločbi o odobritvi šole in je odvisna od števila vpisanih 

učencev. Pomoč na učenca za šolsko leto je izračunana, ko je znano uradno število vpisanih 

otrok. Okvirna letna vrednost pomoči na učenca je 6 evrov, končna vrednost pa se izračuna na 

podlagi podatkov o številu vpisanih učencev, ki jih MIZŠ posreduje agenciji. Šola mora nakup 

sadja in zelenjave načrtovati tako, da bo njen izkoristek sredstev iz odločbe o odobritvi čim višji 

(ARSKTRP, 2014). 

 

2.11.7 PROMOCIJA UKREPA 

 

Pri ukrepih za promocijo zdravja je pomembna tudi ustrezna izbira komunikacijskih kanalov, ki 

morajo biti izbrani glede na to, v kakšnem odnosu so s ciljno publiko. Snovalec promocijskih 

programov mora biti seznanjen, katere medije posamezne ciljne skupine spremljajo, kako jih 

spremljajo in kaj si o njih mislijo. To velja tako za množične medije kot za druge posrednike 

informacij, na primer zdravnike, učitelje, sovrstnike ipd. (Tividar in Kamin, 2005). 

 

Šola, ki sodeluje pri ukrepu SŠSZ, mora v skladu z zakonodajo EU izpolniti tudi določene 
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pogoje, med katerimi je tudi izdelava plakata, ki mora biti v času izvajanja ukrepa izobešen na 

šoli na vidnem mestu. Iz vseh plakatov mora biti razvidno, da šola sodeluje pri ukrepu, vsebovati 

pa mora tudi znak EU (ARSKTRP, 2014). 

 

2.11.8 IZVAJANJE SPREMLJEVALNIH DEJAVNOSTI 

 

Eden od pogojev za sodelovanje pri ukrepu je tudi ta, da mora šola izvesti spremljevalne 

dejavnosti za vse učence, izvedena mora biti najmanj ena spremljevalna dejavnost. Če šola izvede 

le eno spremljevalno dejavnost, mora vanjo vključiti tako učence kot delavce šole in starše. 

Medpredmetno povezovanje o pomenu sadja in zelenjave, ki zajame vse razrede, se lahko šteje 

kot izpolnitev pogoja glede izvedbe spremljevalnih dejavnosti, vendar mora šola v tem primeru o 

pomenu sadja in zelenjave seznaniti tudi starše (npr. na roditeljskem sestanku), saj vključenost 

staršev pomeni doprinos k izvajanju ukrepa. Aktivnosti naj bodo usmerjene tudi v povezavo z 

lokalnim okoljem – v sodelovanje naj vključujejo pridelovalce sadja in zelenjave, kmetijsko 

svetovalne službe in območne zavode za zdravstveno varstvo (ARSKTRP, 2014). 

 

Vključevanje in predvidevanje deležnikov je pomembno za bolj učinkovito realizacijo programa 

ter za vzdrževanje želenih sprememb (Kamin in Tividar, 2005). Kot deležniki so v ukrep SŠSZ 

vključeni npr. učitelji, starši, dobavitelji, zdravniki, prehranski strokovnjaki ipd.  

 

Pri obravnavi in predstavitvi občutljivih prehranskih vsebin je potrebno paziti, da pri 

posamezniku nehote ne povzročamo negativnih oz. slabih izkušnj. Zato vsebine, kot so 

prehranske motnje in/ali debelost, obravnavamo ob pomoči usposobljenih psihologov, dietetikov, 

svetovalnih delavcev in drugih strokovnjakov, ki so kompetentni za obravnavo teh vsebin 

(Gregorič, 2015). 

 

Pri izbiri izobraževalnih dejavnosti so šolam na razpolago naslednji sistemsko organizirani 

spremljevalni ukrepi (ARSKTRP, 2016): 

 

 Regijska izobraževanja za šolske delavce, na katere so vabljeni delavci šol in centrov 

šolskih in obšolskih dejavnosti, lokalni pridelovalci in drugi deležniki. Izobraževanja 

organizira NIJZ v sodelovanju z KGZS in ARSKTRP. Tovrstna izobraževanja so podlaga 

šolam za uspešno izvajanje spremljevalnih dejavnosti v šoli in uspešno razdeljevanje 

sadja in zelenjave učencem.  

 Projektne vsebine v okviru šole v naravi, ki jih izvaja Center šolskih in obšolskih 

dejavnosti (CŠOD). Za učence so organizirane različne projektne vsebine povezane s 

sadjem in zelenjavo in zdravim prehranjevanjem v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki 

in lokalnimi pridelovalci. Programi se izvajajo v vseh 23 domovih CŠOD po Sloveniji. 

 Projektna izvedba šolskega vrta, ki služi kot učno orodje v vzgojno-izobraževalnih 

procesih. Prijavljenim šolam je dodeljen izvajalec, ki je v pomoč šolam pri realizaciji 

projekta s strokovnimi izobraževanji v zvezi z učno-vzgojno rabo šolskih vrtov ter tudi z 

oskrbo šol z osnovno opremo in materiali za vrtnarjenje (vrtno orodje, seme, sadike itd.).  

 

2.11.9 IZBIRA DOBAVITELJA 

 

Pri izboru dobaviteljev svežega sadja in zelenjave naj šola v okviru svojih možnosti in možnosti 

trga poišče lokalnega dobavitelja, pri katerem bo nabavljala lokalno pridelano oz. sezonsko 
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pridelano sadje in zelenjavo, po možnosti naj bo to tudi ekološko pridelano (ARSKTRP, 2014). 

Ugotavlja se namreč, da javni zavodi kot pomembni porabniki hrane trenutno uporabljajo le 

manjši del lokalno pridelane hrane, zato je cilj povečati oskrbo javnih zavodov predvsem s 

kakovostnimi in priporočenimi živili iz domačega okolja (ReNPPTDZ, 2015). 

 

2.11.10 EVALVACIJA UKREPA SŠS  

 

Evalvacijski načrt se pogosto izpušča iz načrta programa, kar onemogoča preverjanje uspešnosti 

obstoječega programa, izboljšanje programa, identificiranje napačno sprejetih korakov in 

odpravljanje napak za prihodnje programe. Odkrivanje napak izvajalcem omogoča pravočasno 

prilagajanje ukrepa pri izbiri ciljne skupine, načina nagovora, izbiri komunikacijskih kanalov ipd. 

(Kamin in Tividar, 2005).  

 

Delavna skupina IVZ RS je na podlagi strokovne literature in izkušenj ter s pomočjo strokovnih 

kriterijev pripravila načrt evalvacije SŠS v šolskem letu 2010/2011. Da bi zajeli čim več vidikov 

delovanja ukrepa SŠSZ, je bilo delo organizirano večplastno: 

  

 ocena stanja na nivoju šole, kjer ukrep v osnovi deluje – namen je bil ugotoviti uspešnost 

in način delovanja; 

 ocena stanja na nivoju učencev, ki jim je ukrep namenjen – z namenom ugotoviti, ali je 

SŠS učinkovita in ali je dosegla svoj namen; 

 ocena stanja na nivoju staršev in učiteljev – z namenom ugotoviti, ali učenci in učenke 

dobivajo dovolj podpore za zdrave izbire od oseb v okoljih, kjer preživijo večino časa 

(Fajdiga-Turk idr., 2011). 

 

Rezultati evalvacije SŠS v šolskem letu 2010/11 so prikazali (Fajdiga-Turk idr., 2011): 

 

 v šolskem letu 2010/11 je bilo v SŠS vključenih 277 od 450 (61,5 %) slovenskih osnovnih 

šol; 

 razdeljevanje sadja oz. zelenjave je potekalo v predvidenih okvirih, kar se tiče pogostosti, 

mesta in časa delitve, pri čemer je največ šol opravilo do 40 delitev, nekatere tudi mnogo 

več; 

 ponudba sadja je bila pestra, medtem ko je potrebno v prihodnje okrepiti raznovrstnost 

ponujene zelenjave; 

 pri večini šol je bilo ponujeno sadje in zelenjava redko ekološke pridelave, v manjšem 

obsegu so nabavljali pri lokalnih kmetih in zadrugah, večinoma pri trgovcih, zato bi bilo 

potrebno v prihodnje povečevati nabavo pri lokalnih dobaviteljih, predvsem kmetih in 

zadrugah pa tudi povečati dobavo ekološko pridelanega sadja in zelenjave; 

 približno dve tretjini šol je poročalo, da so v celoti izpolnile zastavljene cilje; 

 šole so navedle pester izbor spremljevalnih dejavnosti, kjer so dobro vključevale učence, 

malo manj učitelje, še manj starše in najmanj dobavitelje; 

 kot najbolj uporabne pri izvajanju ukrepa so se izkazale informacije, ki jih je posredovalo 

MIZŠ; 

 spletne strani SŠS so bile kot vir informacij visoko ocenjene; 

 raziskava je pokazala značilne razlike v odnosu, znanju in tudi pogostosti uživanja tako 

sadja še bolj pa zelenjave v dveh časovnih obdobjih, ob začetku šolskega leta ter ob 

koncu; 
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 sadje je pri učencih še vedno bolj priljubljeno kot zelenjava, vendar je opazen trend 

porasta uživanja zelenjave v večji meri kot pri sadju; 

 fantje, mlajši in socialno šibkejši so tisti, ki v manjši meri dosegajo dobre rezultate in 

spadajo v t. i. ranljive skupine, te skupine so tudi najbolj dojemljive za spreminjanja 

stališč v času izvajanja ukrepa SŠS; 

 ocenjujemo, da ukrep vpliva na socialno neenakost; 

 starši in učitelji dosegajo relativno dobre rezultate glede odnosa in pogostosti uživanja 

sadja in zelenjave; 

 glede na rezultate preverjanja znanja o zdravih vedenjih so učitelji in starši v visokih 

odstotkih dosegli dobre odgovore, zato zaslužijo zaupanje otrok; 

 glede na podatke o uspešnosti posameznih komunikacijskih kanalov, bi bilo potrebno 

izboljševati informiranje in komunikacijo s šolami; 

 v SŠS se starši, lokalni pridelovalci in drugi deležniki ne vključujejo dovolj; 

 ukrep SŠS se je izkazal kot dober povezovalni mehanizem več sistemov, ki skupaj 

delujejo sinhrono; 

 ukrep SŠS prinaša želene učinke, vendar zaenkrat lahko govorimo zgolj o kratkoročnih 

učinkih; 

 raziskava je pokazala kratkoročne pozitivne učinke na nivoju spreminjanja odnosa in 

vedenja v zvezi s sadjem in zelenjavo kot posledico ukrepa SŠS, še posebej pri fantih, 

mlajših in otrocih iz manj premožnih družin; 

 pokazal se je tudi merljivi pozitivni učinek na zaužite količine sadja in zelenjave.  

 

2.11.11 USPEŠNOST UKREPA SŠSZ V DRŽAVAH ČLANICAH EU 

 

Norveška raziskava je pokazala, da so učenci, ki so bili vključeni v ukrep, imeli v povprečju za 

0,6 porcije večji vnos sadja in zelenjave skozi ves dan kot pa učenci v kontrolni skupini. Učinek 

je bil ugotovljen tudi eno leto po izvajanju ukrepa, in sicer je bil v povprečju vnos za 0,5 porcije 

večji kot v kontrolni skupini. Konkreten učinek glede na spol ni bil statistično večji, vendar pa so 

dekleta v primerjavi s fanti dalj časa vzdrževala povečan vnos sadja in zelenjave skozi ves dan. 

Po drugi strani je raziskava pokazala, da fantje, ki so bili vključeni v ukrep, v povprečju pojedo 

več sadja in zelenjave skozi ves dan kot fantje v kontrolni skupini. Učinek se ni razlikoval glede 

na izobraženost staršev, dohodek gospodinjstva, običajen vnos sadja in zelenjave in preference do 

sadja in zelenjave. Podatek torej kaže, da je tovrstna intervencija učinkovita strategija za vse 

učence, predvsem pa za t. i. ranljive skupine (učence z nizkim socialnim standardom, tiste, ki ne 

uživajo dovolj sadja in zelenjave in tiste, ki sadja in zelenjave ne marajo). Izkazalo se je tudi, da 

sam izobraževalni program v šolah (brez ukrepa) ne vpliva na povečan vnos sadja in zelenjave v 

šolah, niti skozi ves dan (Bere idr., 2006).  

 

Omenjeno norveško študijo so razširili in med leti 2001 in 2005 preučili dolgoročne učinke 

ukrepa. Rezultati raziskave so pokazali, da ocenjeni dolgoročni učinek znaša 0,38 porcije dnevno 

za dečke in 0,44 porcije dnevno za deklice. Velikost porcije v študiji je 80 g sadja oz. zelenjave, 

tako je povečanje uživanja sadja in zelenjave po treh letih ocenjena na 30–35 g/dan. To 

povečanje je precej večje od tistega, ki je bilo sklenjeno kot potrebno za dosego načrtovanih 

ciljev ukrepa po 10-letnem izvajanju, da bi bilo stroškovno učinkovito (2,5 g/dan), če bi se 

učinek ohranil za vse življenje. Pretekle raziskave so pokazale, da ukrep vpliva na povečanje 

uživanja sadja in zelenjave, poleg tega tudi na zmanjšanje uživanja nezdravih prigrizkov med 
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učenci, katerih starši imajo nižjo izobrazbo, vendar se ta učinek po treh letih ni ohranil. 

Raziskava potrjuje dolgoročne učinke ukrepa, vendar so za potrditev vseživljenjskih sprememb v 

uživanju sadja in zelenjave potrebne nadaljnje raziskave (Bere idr., 2007).  

 

Študija v Angliji je preučevala uspešnost ukrepa pri otrocih starih od štiri do šest let v dveletnem 

obdobju. Raziskava je pokazala povečanje uživanja sadja in zelenjave v prvem letu za 0,4 porcije 

pri 4-letnikih in za 0,6 porcije pri 6-letnikih v prvih treh mesecih, ki po sedmih mesecih pade za 

0,2 porcije pri 4-letnikih in za 0,3 porcije pri 6-letnikih. V drugem letu uživanje sadja in 

zelenjave v prvih treh mesecih pade za polovico, po sedmih mesecih pa se vrne na prvotno raven. 

Tako po dveh letih, ko otroci niso več vključeni v ukrep, učinka na uživanje sadja in zelenjave ni 

več zaznati. Razlog za tak rezultat bi lahko pripisali temu, da ukrep ni trajal dovolj dolgo. 

Raziskava je pokazala kratkoročne učinke na uživanje sadja in zelenjave pri mlajših otrocih, ki so 

bili obe leti vključeni v ukrep, vendar bi bili potrebni dodatni ukrepi za ohranjanje dolgoročnih 

pozitivnih sprememb (Ransley idr., 2007).  

 

Leta 2008 je Evropska komisija izvedla oceno učinkovitosti intervencijskih ukrepov za 

promocijo uživanja sadja in zelenjave pri otrocih v šolah. V raziskavo je bilo vključenih 30 študij 

iz držav, ki so bile vključene v ukrep. Raziskave so pokazale, da so ukrepi SŠS vplivali tako na 

povečan vnos sadja in/ali zelenjave kot tudi na znanje. 70 % študij poroča o povečanem vnosu 

sadja in zelenjave, nobena pa ne o zmanjšanju. V večini primerov se izkaže, da navade, ki jih 

otroci pridobijo v nižjih razredih osnovne šole, uporabljajo tudi kasneje, zato so aktivnosti SŠS 

pri mlajših otrocih uspešnejše kot pri mladostnikih. 23 študij je pokazalo, da imajo sheme tudi 

dolgoročne učinke na prehranjevalne navade vključenih otrok. Rezultati študije Pro Children so v 

Španiji, na Nizozemskem in na Norveškem pokazali, da se je zaradi povečane dostopnosti sadja 

in zelenjave v šoli njuno uživanje povečalo za 20 %, zaznane spremembe pa so bile trajne 

(spremljanje je trajalo 3 leta). Ena od študij je pokazala, da ukrep vpliva na zmanjšanje telesne 

mase. En primer študije pa navaja celo, da lahko ukrep zmanjšuje neenakosti v prehranjevanju. 

Evropska komisija je ugotovila, da je SŠS eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k 

izboljšanju trenutnega stanja. Raziskave projektov kažejo, da ukrepi SŠS pomembno vplivajo na 

redno uživanje sadja in zelenjave pri otrocih in mladostnikih, vzporedne šolske izobraževalne in 

promocijske aktivnosti na temo sadja in zelenjave pa zvišujejo motivacijo in znanje otrok in 

mladostnikov o zdravem prehranjevanju. Pri izvajanju SŠS pa so pomembni tudi različni 

marketinški pristopi. Ob aktivnostih otrok in mladostnikov v programu SŠS se ugotavlja tudi 

vzporedno zmanjševanje uživanja t. i. »junk« (hitre) hrane. SŠS pomembno vplivajo na 

ustvarjanje podpornega okolja in  na prehransko vedenje otrok ter učinkovito povečujejo uživanje 

sadja in zelenjave med otroki in mladostniki (Lock in de Sa, 2008). 

 

Obsežna norveška raziskava je preučevala učinke sheme na povečanje uživanja sadja in 

zelenjave. V raziskavi so sodelovali učenci 6. in 7. razredov osnovne šole (10–12 let), potekala 

pa je v letu 2001 in 2008. Vnos sadja in zelenjave so merili s pomočjo 24-urnega priklica 

jedilnika. V letu 2001 nobena od šol ni sodelovala v ukrepu, v letu 2008 je sodelovalo pet šol, 

deset šol se je v program prijavilo, 20 šol pa ni sodelovalo v uradnem programu. Povečanje 

uživanja sadja so beležili na vseh šolah, količinsko pa je prišlo do razlik. Učenci vključeni v 

program so v povprečju v šoli zaužili 0,49 porcije sadja več, tisti, ki so bili prijavljeni v program, 

0,29, pri tistih, ki v programu nikakor niso sodelovali, pa so zabeležili le 0,18 porcije sadja več. 
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Povečanje dnevnega vnosa sadja se je pri tistih, ki so sodelovali, povečalo za 0,74 porcije, pri 

tistih, ki so bili le prijavljeni v program, za 0,39 in pri tistih, ki niso sodelovali, za 0,16. Glede 

uživanja zelenjave med skupinami ni prišlo do statistično pomembnih razlik. Raziskava je 

pokazala, da je ukrep pozitivno vplival na vnos sadja, za povečanje uživanja zelenjave, pa so 

potrebni dodatni ukrepi (Bere idr., 2010).  

 

Evropska komisija je po treh letih izvajanja SŠS ocenila uspešnost ukrepa glede na rezultate 

nacionalnih evalvacij, ki so jih opravile države članice, v katerih je bil ukrep sprejet. Večina 

nacionalnih in regionalnih evalvacij je pokazala, da SŠS prispeva k povečanju uživanja sadja in 

zelenjave pri otrocih. Na Poljskem so tako zabeležili 21 % povečanje uživanja sadja in zelenjave, 

le štiri evalvacije pa niso mogle potrditi vpliva ukrepa na povečanje uživanja. V nekaterih 

primerih je shema vplivala tudi na povečanje uživanja sadja in zelenjave izven šole in tudi v 

času, ko intervencijski ukrep ni potekal. Nekatere evalvacije so pokazale, da je posledica ukrepa 

tudi zmanjšano poseganje po priljubljenih prigrizkih in sladkarijah. Mnoge evalvacije pa kažejo, 

da shema ne vpliva na uživanje sadja in zelenjave pri vseh sodelujočih otrocih na enak način. 

Dekleta v povprečju zaužijejo več sadja in zelenjave kot fantje, sadje pa je med otroki bolj 

priljubljeno od zelenjave. Ukrep je bil zelo dobro sprejet predvsem pri socialno-ekonomsko bolj 

ogroženih skupinah. Večina evalvacij ni vključevalo učinkov sheme na stališča, odnos in vnos 

sadja in zelenjave pri starših. Glede na tiste, ki so, pa lahko rečemo, da so starši ukrep sprejeli 

zelo pozitivno, vendar na vnos sadja in zelenjave pri starših ni bilo bistvenega učinka. Nekatere 

evalvacije kažejo na pozitiven vpliv sheme na odnos staršev do otrokove prehrane, saj so starši 

povečali vključevanje sadja in zelenjave v obroke ter povečali dostopnost sadja in zelenjave 

doma. Po treh letih je težko sklepati o dolgoročnem vplivu ukrepa SŠS, vendar je bil ukrep glede 

na prvotne rezultate uspešno integriran v državah članicah EU in ima velik potencial za uspešno 

povečanje uživanja sadja in zelenjave pri otrocih in starših (European Commission, 2012).  

 

Cilj ukrepa SŠSZ je izboljšati prehrano in s tem prispevati k zmanjšanju prekomerne telesne 

mase pri otrocih in mladostnikih. Namen študije, ki je preučevala vpliv sheme pri 10–12 let starih 

osnovnošolcih na norveških osnovnih šolah, je bil ugotoviti, ali povečano uživanje sadja in 

zelenjave kot najbolj očiten učinek ukrepa dolgoročno vpliva na telesno maso. Raziskava je 

potekala v letih 2001/02, 2005 in 2009. Rezultati raziskave kažejo, da bi lahko shema preprečila 

nadaljnji trend naraščanja prekomerne telesne teže. Tri leta po intervencijskem obdobju sicer ni 

bilo opaznega vpliva sheme na zmanjšanje prekomerne telesne mase. Leta 2009 (7 let po 

intervencijskem obdobju) pa se je izkazalo, da je delež mladostnikov s prekomerno telesno maso 

pri otrocih, ki so bili vključeni bistveno manjši (15 %) kot v kontrolni skupini (25 %). To bi bila 

lahko posledica dolgoročnih učinkov ukrepanja (povečanje uživanja sadja in zelenjave ter 

zmanjšanja uživanja nezdravih prigrizkov). Vendar je zelo malo raziskav, ki spremljajo učinke 

sheme več let, le nekaj študij pa poroča o učinkih po koncu intervencijskega obdobja. Ni pa 

znano, da bi bile opravljene raziskave, ki bi potrdile, da stalno povečan vnos sadja in zelenjave v 

sedmih letih vpliva na status telesne mase (Bere idr., 2014).  

 

Študija, ki je bila opravljena na podlagi nacionalnih raziskav 33 evropskih in severnoameriških 

držav ali regij v letih 2002, 2006 in 2010, je bila namenjena preučevanju trendov v uživanju sadja 

in zelenjave pri otrocih starih 11, 13 in 15 let. Študija je pokazala pozitiven trend v uživanju sadja 

in zelenjave med leti 2002 in 2010 pri obeh spolih in pri vseh starostnih skupinah. Uživanje sadja 



Kek, Katja (2016). Stališča staršev o Shemi šolskega sadja in zelenjave. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

49 

 

in zelenjave pri mladostnikih je bilo izrazito povečano med leti 2002 in 2006. Tak rezultat lahko 

pripišemo uspešnemu izvajanju nacionalnih politik in ukrepov, ki so se izvajali po letu 2000, 

vključno z izobraževalnimi sporočili, subvencioniranjem sadja in zelenjave in večji dostopnosti 

sadja in zelenjave v šolah. Kljub splošnemu pozitivnemu trendu pa v nekaterih državah beležijo 

upad uživanja sadja in zelenjave. Tak rezultat je lahko odraz zmanjšanja proizvodnje sadja in 

zelenjave zaradi neugodnih podnebnih razmer in posledično višjih cen, gospodarska kriza pa sili 

družine k manjši porabi sadja in zelenjave. Pomembna ugotovitev je tudi, da velik delež 

mladostnikov sadja in zelenjave ne uživa vsakodnevno. Fantje dosegajo priporočen vnos sadja in 

zelenjave v 30–40 %, medtem ko dekleta v 35–50 %. Poleg tega je povprečen dnevni vnos sadja 

in zelenjave višji pri dekletih kot pri fantih. Ukrepi nacionalnih politik so se izkazali kot uspešni, 

vendar bi bilo v prihodnje treba nameniti večjo pozornost socialno ogroženim skupinam, fantom 

in tistim otrokom, ki sadja in zelenjave ne uživajo vsakodnevno (Vereecken idr., 2015).  

 

Raziskava, ki je proučevala dolgoročne učinke sheme tudi po intervencijskem obdobju, je bila 

izvedena v letih 2001, 2002, 2005 in 2009. V raziskavo je bilo vključenih 38 norveških osnovnih 

šol. Kratkoročni učinki ukrepa so se pokazali glede povišanja uživanja sadja in zelenjave ter 

zmanjšanja uživanja nezdravih prigrizkov. Vnos sadja in zelenjave se je povišal za 1,52-krat na 

dan, vendar je učinek s časoma pojenjal in po sedmih letih učinka ni bilo več zaznati. Prav tako 

se je sčasoma povečalo tudi uživanje nezdravih prigrizkov (Bere idr., 2015). Za dosego 

dolgoročnih učinkov so zato potrebni dodatni ukrepi, ki bodo vzdrževali pozitivne učinke glede 

uživanja sadja in zelenjave ter nezdravih prigrizkov. Zato je pomembno, da se v ukrepe vključi 

starše in skrbnike otrok, ki bodo otroke spodbujali k uživanju sadja in zelenjave tudi po koncu 

intervencijskega obdobja. Na ta način bi prispevali k pridobivanju dologoročnih zdravih 

prehranjevalnih navad otrok in mladostnikov.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 
3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

SŠSZ je intervencijski ukrep EU kmetijske politike, katerega kratkoročni cilj je predvsem 

povečati uživanje sadja in zelenjave pri otrocih in mladostnikih, dolgoročno pa izboljšati 

prehranjevalne navade ter tako vplivati na zmanjšanje telesne mase in zmanjšanje pojava 

kroničnih nenalezljivih bolezni v odraslem življenskem obdobju. Glede na dolgoročne cilje 

ukrepa SŠSZ je pomembno, da k ukrepu aktivno pristopijo tudi starši, ki lahko s spodbujanjem 

uživanja sadja in zelenjave v domačem okolju pripomorejo k vzdrževanju pozitivnih učinkov 

ukrepa.   

 

3.1.1 CILJI RAZISKAVE 

 

Poglavitni namen empiričnega dela raziskave je ugotoviti poznavanje in odnos staršev 

osnovnošolskih otrok do SŠSZ ter njihova opažanja morebitnih sprememb otrokovih 

prehranjevalnih navad in poznavanja pomena zdravega prehranjevanja za zdravje. Ugotavljali 

smo tudi, ali ima SŠSZ pozitivne učinke na prehranjevalne navade v družini. Na podlagi 

izsledkov empiričnega dela raziskave smo oblikovali predloge ukrepov, s katerimi bodo starši 

osnovnošolcev bolje seznanjeni z ukrepom SŠSZ, kar bi lahko prispevalo k njihovemu aktivnemu 

vključevanju v spodbujanje otrok k uživanju sadja in zelenjave ter prenašanje navad, ki jih učenci 

usvojijo v šoli tudi v družinsko okolje.   

 

3.1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Na podlagi zastavljenih ciljev smo oblikovali štiri raziskovalna vprašanja:  

 

1. Ali se starši preko SŠSZ aktivno vključujejo v spodbujanje otrok k večjemu uživanju sadja in 

zelenjave? 

 

2. Ali je prenos informacij, ki so namenjene staršem osnovnošolcev, o SŠSZ različen glede na 

starost otrok? 

 

3. Kakšne spremembe glede uživanja sadja in zelenjave opažajo starši osnovnošolcev pri 

otrocih, ki so vključeni v SŠSZ? 

 

4. Kakšne načine uporabljajo starši za spodbujanje uživanja sadja in zelenjave pri svojih 

otrocih? 
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3.2  METODA RAZISKOVANJA 
 

Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi raziskovanja. Za 

raziskavo smo uporabili kvantitativno tehniko zbiranja podatkov.  

 

3.2.1 OPIS INSTRUMENTA 

 

Za namen raziskave je bil pripravljen vprašalnik, ki so ga izpolnili starši osnovnošolcev (Priloga 

1). Vprašalnik je bil sestavljen na podlagi podatkov pridobljenih iz strokovne in znanstvene 

literature, ki je predstavljena v teoretičnem uvodu ter na podlagi priporočil staršem za 

spodbujanje otrok k uživanju sadja in zelenjave, objavljenih na spletni strani sheme (SŠSZ, 

2016).   

 

Vprašalnik vsebuje več vsebinskih delov. V prvem delu smo zbrali demografske podatke o 

respondentih (spol, izobrazba, spol in razred otroka, število otrok v družini), v drugem delu pa so 

vprašanja, ki se vsebinsko navezujejo na:   

 

1. spodbude staršev in uživanje sadja in zelenjave v družini; 

2. poznavanje ukrepa SŠSZ; 

3. opažanje učinkov ukrepa SŠSZ na prehranjevalne navade otrok in družine.  

 

V vprašalnik so vključena vprašanja odprtega in delno zaprtega tipa. Stališča in stopnjo strinjanja 

smo ocenjevali s petstopenjsko Likertovo lestvico. Vprašanja, s katerimi smo preverjali, kako 

dobro starši poznajo ukrep SŠSZ, so zastavljena tako, da smo odgovore lahko primerjali z 

ugotovitvami, ki so bile objavljene v strokovni in znanstveni literaturi in pri vodjih šolske 

prehrane na obeh šolah, ki sta sodelovali v raziskavi. 

 

3.2.2 VZOREC 

 

Vzorec je neslučajnostni in namenski. V nadaljevanju je predstavljena sestava vzorca glede na 

šolo, ki jo obiskuje otrok anketiranca, spol in izobrazbo anketiranega starša, spol otroka in razred, 

ki ga obiskuje ter število otrok v družini. 

 

V vzorec je bilo vključenih 224 staršev otrok iz dveh osnovnih šol, ki sta vključeni v SŠSZ. V 

magistrskem delu šoli nista imensko poimenovani zaradi anonimnosti podatkov. Šoli smo 

poimenovali šola 1 in šola 2. Na šoli 1 je bilo anketiranih 116 staršev (51,8 %), na šoli 2 pa 108 

staršev (48,2 %).  

 

Preglednica 3: Število in delež anketiranih staršev glede na šolo 

 

ŠOLA N  % 

Šola 1 116 51,8 

Šola 2 108 48,2 

Skupaj 224 100,0 

 

Šola 1 se nahaja v tipično mestnem okolju, šola 2 pa v pretežno ruralnem okolju. Glede na okolje, 

v katerem se je posamezna šola nahajala, smo pričakovali razlike glede dostopnosti sadja in 
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zelenjave, poznavanja različnih vrst sadja in zelenjave pri otrocih ter sodelovanja otrok pri 

pridelavi in predelavi sadja in zelenjave.  

 

Na obeh preiskovanih šolah smo opravili intervju z vodjo šolske prehrane, s katerim smo 

pridobili podatke glede izvajanja ukrepa SŠSZ. Ugotovili smo, da se med šolama pojavljajo 

določene razlike v izvajanju SŠSZ, ki so predstavljene v Preglednici 4.  

 

Preglednica 4: Značilnosti izvajanja ukrepa SŠSZ glede na šolo  

 

VPRAŠANJE ŠOLA 1 ŠOLA 2 

Informiranje staršev Samo preko spletne strani šole Preko spletne strani šole, na 

govorilnih urah in roditeljskih 

sestankih, pogovori z vodjo 

šolske prehrane 

Plakati V avli šole V jedilnici in v avli šole 

Vrste sadja, ki se najpogosteje 

deli 

Jabolka, hruške, grozdje Jabolka, hruške, jagode 

Vrste zelenjave, ki se 

najpogosteje deli 

Ne delijo Korenje, paradižnik 

Sezonsko sadje in zelenjava Da Če je le možno – ni pravilo 

Pogostost razdeljevanja 1-krat tedensko (ob četrtkih) Različno na obdobja (2-krat 

tedensko, 1-krat tedensko, 1-

krat mesečno) 

Informiranje staršev Ni posebnih oblik Organizirana predavanja, 

pogovori z razrednimi učitelji 

na roditeljskem sestanku 

Dejavnosti za otroke Pogovori pri pouku o lokalno 

pridelanem sadju in zelenjavi 

Ogled kmetije, naravoslovni 

dan na temo sadje in zelenjava 

 

Večina anketirancev (82,5 %) je bilo ženskega spola, moškega spola pa 39 (17,4 %). Tako 

strukturo vzorca smo pričakovali, saj je skrb za prehrano in šolske obveznosti otrok po tradiciji še 

vedno bolj v domeni žensk.  

 

Preglednica 5: Število in delež anketiranih staršev glede na spol 

 

SPOL N  % 

Moški 39 17,4 

Ženski 185 82,6 

Skupaj  224 100,0 

 

12 (5,4 %) anketirancev ima osnovnošolsko izobrazbo, 94 (42,0 %) srednjo poklicno izobrazbo, 

20 (8,9 %) višjo strokovno izobrazbo in 98 (43,8 %) visoko strokovno izobrazbo. Pri nadaljnji 

obdelavi podatkov smo združili anketirance v dve skupini – tiste z osnovnošolsko ali srednjo 

poklicni izobrazbo (106 oseb; 47,4 %) ter tiste z višjo ali visoko strokovno izobrazbo (118 oseb; 

51,0 %). 

 

 



Kek, Katja (2016). Stališča staršev o Shemi šolskega sadja in zelenjave. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

53 

 

Preglednica 6: Število in delež anketiranih staršev glede na stopnjo izobrazbe 

 

IZOBRAZBA N  % 

Osnovnošolska izobrazba 12 5,4 

Srednja poklicna izobrazba 94 42,0 

Višja strokovna izobrazba 20 8,9 

Visoka strokovna izobrazba 98 43,8 

Skupaj  224 100,0 

 

104 (46,4 %) anketiranih staršev ima otroka moškega spola, 120 (53,6 %) ženskega spola.  

 

Preglednica 7: Število in delež anketiranih staršev glede na spol otroka 

 

SPOL   N  % 

Moški 104 46,4 

Ženski 120 53,6 

Skupaj  224 100,0 

 

57 (25,4 %) anketiranih staršev ima otroka v 3. razredu, 100 (44,6 %) v 6. razredu in 67 (29,9  %) 

v 8. razredu osnovne šole.  

 

Preglednica 8: Število in delež anketirancev glede na razred, ki ga obiskuje otrok 

 

RAZRED N  % 

3. razred 57 25,4 

6. razred 100 44,6 

8. razred 67 29,9 

Skupaj  224 100,0 

 

Več kot polovica anketiranih staršev ima enega otroka (58,9 %), dva ima 74 (33 %), ostali pa tri 

ali več. Rezultat je primerljiv s podatki SURS-a (2016), ki kažejo, da ima slovenska družina v 

povprečju 1,16 otroka, prevladujejo družine z enim otrokom (53 %), družin z dvema otrokoma je 

36 %, družine z večjim številom otrok pa so zelo redke.  

 

Preglednica 9: Število in delež anketirancev glede na število otrok v družini 

 

ŠTEVILO OTROK V DRUŽINI N % 

1 132 58,9 

2 74 33,0 

3 17 7,6 

4 1 0,4 

Skupaj 224 100,0 
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3.2.3 POSTOPKI ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke smo zbrali z anonimnim vprašalnikom v fizični obliki, ki so jih razredni učitelji razdelili 

učencem 3., 6. in 8. razredov na dveh osnovnih šolah. Učenci so vprašalnike odnesli domov v 

izpolnitev svojim staršem ter jih izpolnjene vrnili razrednemu učiteljem ali vodji šolske prehrane, 

ti pa so jih posredovali nam.  

 

Vse zbrane podatke smo pregledno uredili v program Microsoft Excel in jih analizirali s 

statističnim programom Statistical Package for the Social Science (IBM SPSS).  

 

Pri analizi podatkov je bila uporabljena deskriptivna analiza (mere srednje vrednosti in 

razpršenosti), Kolmogorov-Smirnov test je pokazal odstopanja od normalne porazdelitve, zato 

smo za nadaljno obdelavo podatkov uporabili neparametrične teste. S pomočjo Mann-Whitney in 

Kruskal- Wallis testov smo preverili, ali se glede na neodvisne spremenljivke (šola, izobrazba in 

razred otroka) pojavljajo statistično pomembne razlike. Za ugotavljanje korelacije je bil 

uporabljen Pearsonov korelacijski koeficient.  

 

Statistično pomembne razlike so v preglednicah prikazane s poudarjenim besedilom. Za 

statistično pomembne smo upoštevali tiste ugotovitve, kjer je bilo tveganje napake manjše od 5 

odstotkov (vrednost α < 0,05). 

 

Podrobnejša analiza postavk vprašalnika ja opisana v poglavju Rezultati.  
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3.3  REZULTATI 

 
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati empiričnega dela raziskave. Rezultati so predstavljeni 

po obravnavanih temah in glede na neodvisno spremenljivko (izobrazba anketiranca, šola otroka 

in razred otroka). 

 

3.3.1 UŽIVANJE OBROKOV IN POGOSTOST VKLJUČEVANJA SADJA IN 

ZELENJAVE V OBROKE  

 

Prehranjevalne navade se oblikujejo že v zgodnjem otroštvu, žal pa je pogosto za slabe 

prehranjevalne navade otrok in mladostnikov odgovorna družina s slabimi zgledi (Gregorič, 

2010). Prav zato smo želeli ugotoviti, kako pogosto v družini anketiranca uživajo sadje in 

zelenjavo ter kako starši spodbujajo uživanje sadja in zelenjave pri otrocih. 

 

Pogostost skupnega uživanja obrokov staršev z otroki 

 

Temelj zdrave prehrane je redno uživanje glavnih dnevnih obrokov (zajtrk, kosilo, večerja). 

Dnevno je priporočljivo zaužiti od štiri do pet obrokov dnevno, pri čemer ima velik pomen zajtrk, 

ki lahko pri otrocih izboljša njihove kognitivne funkcije v prvih šolskih urah (Gabrijelčič-

Blenkuš idr., 2005). Ugotovili smo, da vsak dan skupaj z otroki zajtrkuje le 20,5 % staršev, več 

kot polovica le 2–3-krat tedensko (52,7 %), precejšen delež je tudi takih, ki z družino nikoli ne 

zajtrkujejo (11,6 %). Staršev, ki ne kósijo skupaj z otroki vsak dan, je več kot polovica (66,1 %), 

medtem ko večina (51,8 %) vsak dan skupaj z otroki večerja (Preglednica 10). Predstavljeni 

podatki kažejo na to, da je relativno nizek delež družin, ki skupaj vsakodnevno uživajo vse tri 

glavne obroke. Predvidevamo, da so starši v času kosila zaradi službenih obveznosti pogosto 

odsotni. Prav temu lahko pripišemo tudi večinski delež pri obedovanju večerje, saj je očitno le ob 

poznih popoldanskih urah, ko je družina skupaj, čas za skupinski obrok.   

 

Preglednica 10: Pogostost skupnega uživanja obrokov staršev z otroki 

 

ODGOVOR ZAJTRK KOSILO VEČERJA 

N  % N  % N  % 

Vsak dan 46 20,5 76 33,9 116 51,8 

4–6-krat na teden 11 4,9 43 19,2 41 18,3 

2–3-krat na teden 118 52,7 93 41,5 34 15,2 

1-krat na teden 22 9,8 6 2,7 11 4,9 

Nikoli  26 11,6 3 1,3 19 8,5 

 

Pogostost vključevanja sadja in zelenjave v tedenski jedilnik 

 

Sadje in zelenjavo je priporočljivo uživati vsak dan, pri čemer se priporoča uživanje sadja 2-krat 

na dan, uživanje zelenjave pa 2–3-krat na dan (Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2005). Ugotovili smo, da 

največ anketiranih staršev večkrat na dan v tedenski jedilnik vključuje sadje (34,4 %), delež pa 

pada sorazmerno s pogostostjo vključevanja, tako je zelo nizek delež tistih, ki sadje vključujejo 

manj kot 1-krat tedensko (2,7 %). Za razliko od sadja zelenjavo največ anketirancev vključuje v 

dnevni jedilnik 1-krat dnevno (39,3 %), večkrat na dan pa 25,4 % (Preglednica 11). Kar tretjina 

anketirancev ne vključuje zelenjave v tedenski jedilnik vsak dan (6-krat na teden ali manj), kar je 
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glede na priporočila zaskrbljujoče, saj naj bi zelenjavo zaužili večkrat na dan in pogosteje kot 

sadje. Iz Preglednice 10 je razvidno, da večina staršev ne uživa vseh obrokov z otroki, kar 

pomeni, da ima zelo pomembno vlogo pri razvoju otrokovih zdravih prehranjevalnih navad tudi 

uravnotežena šolska prehrana, kjer se otroci pogosto prehranjujejo.   

 

Preglednica 11: Pogostost vključevanja sadja in zelenjave v tedenski jedilnik 

 

ODGOVOR SADJE ZELENJAVA 

N % N % 

Večkrat na dan 77 34,4 57 25,4 

1-krat na dan 71 31,7 88 39,3 

3–6-krat na teden 52 23,2 58 25,9 

1–2-krat na teden 17 7,6 17 7,6 

Manj kot 1-krat tedensko 6 2,7 3 1,3 

 

3.3.2 PREHRANSKO VEDENJE V DRUŽINI 

 

Starši vplivajo na otrokovo prehranjevanje z zgodnjim privzgajanjem prehranjevalnih navad, s 

svojim vzorom, s svojim avtoritativnim ali permisivnim odnosom, različnimi oblikami 

spodbujanja ter z ustvarjanjem pogojev, ki omogočajo dostopnost in razpoložljivost določene 

hrane (Kostanjevec, 2013). Ker je vpliv staršev na otrokovo prehranjevanje zelo velik, smo želeli 

ugotoviti, kakšno je prehransko vedenje anketiranih staršev in na kakšne načine spodbujajo 

otroke k uživanju sadja in zelenjave.  

 

Spodbujanje otrok k uživanju sadja in zelenjave 

 

Ugotovili smo, da se na splošno starši z otroki pogosto pogovarjajo o pomenu uživanja sadja in 

zelenjave za zdravje ter jim na nevsiljiv način predstavijo značilnosti posameznih vrst sadja in 

zelenjave. Zelo pogosto starši tudi spodbujajo otroke k uživanju sadja in zelenjave (Preglednica 

12).  

 

Anketirani starši so prepričani, da njihov otrok zaužije zadostno količino tako sadja kot zelenjave 

ter da je njihova domača prehrana bogata s sadjem in zelenjavo (Preglednica 12). Vendar pa 

predhodni podatki (Preglednica 11) tega ne potrjujejo. Zelo se strinjajo tudi s trditvijo, da v 

družini jedo zdravo hrano. 

 

Način ponujanja sadja in zelenjave otrokom 

 

Poseben problem pri otrocih in mladostnikih predstavlja uživanje nezdravih prigrizkov, sladkarij 

in sladkih pijač. Redno uživanje vsakršnih živil z visoko vsebnostjo nezdravih maščob in 

dodanega sladkorja je namreč odsvetovano (Jeriček-Klanšček idr., 2012), zato je potrebno otroke 

spodbuditi, da nezdrave prigrizke nadomestijo z bolj zdravimi alternativami, kot sta sadje in 

zelenjava. Ugotovili smo, da starši pogosto otrokom ponudijo sadje namesto nezdravih 

prigrizkov, nekoliko manj pogosto zelenjavo. Starši pogosto otroku pripravijo sadje in zelenjavo 

na različne načine (smutiji, solate, nabodala, sadne kupe, sokovi itd.) ter poskrbijo za privlačen 

videz in okus sadja in zelenjave. Dokaj pogosto starši otroku ponudijo tudi narezano sadje, 

redkeje zelenjavo (Preglednica 12).  
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Zaradi službenih obveznosti so starši pogosto odsotni, zato ne morejo otroku ponuditi sadja in 

zelenjavo osebno. V tem primeru je priporočljivo, da sta sadje in zelenjava otroku na razpolago 

doma na vidnem mestu, da si ju sam postreže. Ugotovili smo, da je sadje pri večini otrok doma na 

razpolago na vidnem mestu skoraj vedno, medtem ko zelenjava manj pogosto (Preglednica 12). 

 

Pri načrtovanju obrokov je potrebno upoštevati tudi željo otrok. Starši morajo otroku omogočiti 

samostojno izbiro jedi (Kukovec, 2013), kar velja tudi za sadje in zelenjavo. Ugotovili smo, da 

starši zelo pogosto otroku pri obroku ponudijo vsaj eno vrsto zelenjave, včasih pa vsaj ena vrsto 

sadja (Preglednica 12). Ob tem velja opozoriti, da mnogi k zelenjavi prištevajo tudi krompir, 

čeprav ta spada med škrobna živila.  

 

Zanimalo nas je, kako starši doma pripravijo in ponudijo sadje in zelenjavo. Ugotovili smo, da 

starši sadje najpogosteje ponudijo otrokom kar celo, nepredelano (29,46 %), pogosti odgovori so 

bili tudi: narezano na koščke (26,78 %), sveže sadje (17,41 %), sadne solate oz. sadne kupe 

(15,63 %), smutiji (14,29 %). Zelenjavo najpogosteje ponudijo otroku v obliki solat (39,73 %), 

pogosti odgovori so bili tudi: kuhano oz. dušeno (37,50 %), kot priloga (35,27 %), presno (15,18 

%), v enolončnicah oz. juhah (12,50 %).  

 

Samoocena prehranskega znanja 

 

Raziskava poznavanja prehranskih pojmov pri odrasli populaciji Slovenije je pokazala, da več kot 

40 % anketiranih svoje znanje o prehrani ocenjuje kot zadovoljivo, dejansko poznavanje in 

razumevanje prehranskih pojmov pa se je izkazalo kot dokaj dobro (Koch in Kostanjevec, 2007). 

Tudi anketiranci v naši raziskavi so zelo prepričani o tem, da je njihova informiranost o pomenu 

sadja in zelenjave dobra (Preglednica 12), vendar v naši raziskavi tega nismo preverjali.  

  

Sodelovanje otrok pri pridelavi in predelavi sadja in zelenjave 

 

Sodelovanje otrok pri pridelovanju in pripravi hrane je zelo dobrodošlo, saj na ta način 

pridobivajo prehransko znanje tudi s pomočjo izkustvenega učenja ter si na ta način stvari bolj 

zapomnijo. Poleg tega lahko v njih vzbudimo zanimanje in so zato bolj motivirani, hrano, ki jo 

sami pripravijo, pa so bolj pripravljeni tudi zaužiti. Ugotovili smo, da otroci pogosto sodelujejo 

pri pripravi hrane, redkeje pa pri delu na vrtu in sadovnjaku (Preglednica 12), kar je razumljivo, 

saj mnogi od njih nimajo te možnosti. 

 

Omejitve glede priprave zdrave hrane 

 

Pogosta izgovora za opravičevanje nezdravega prehranjevanja sta pomanjkanje časa za pripravo 

zdrave hrane ter njena visoka cena. V povprečju starši menijo, da jim priprava zdrave hrane ne 

vzame veliko časa, dokaj pa se strinjajo s trditvijo, da je zdrava hrana draga (Preglednica 12).  
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Preglednica 12: Prehransko vedenje in spodbujanje uživanja sadja in zelenjave v družini  

 
TRDITEV M* SD 

Z otrokom se pogovarjam o pomenu uživanja sadja za zdravje. 3,76 0,953 

Z otrokom se pogovarjam o pomenu uživanja zelenjave za zdravje. 3,80 0,980 

Otroka spodbujam k uživanju sadja. 4,15 0,863 

Otroka spodbujam k uživanju zelenjave. 4,13 0,834 

Otroku na nevsiljiv način predstavim značilnosti posamezne vrste sadja. 3,25 1,049 

Otroku na nevsiljiv način predstavim značilnosti posamezne vrste zelenjave. 3,25 1,006 

Moj otrok zaužije zadostno količino sadja. 3,64 1,100 

Moj otrok zaužije zadostno količino zelenjave. 3,40 1,108 

Naša domača prehrana je bogata s sadjem. 3,69 0,943 

Naša domača prehrana je bogata z zelenjavo. 3,87 0,886 

Namesto nezdravih prigrizkov otroku ponudim sadje. 3,71 0,859 

Namesto nezdravih prigrizkov otroku ponudim zelenjavo. 3,13 1,021 

Otroku je sadje doma na razpolago na vidnem mestu. 4,63 0,740 

Otroku je zelenjava doma na razpolago na vidnem mestu. 3,87 1,044 

Otroku olupim in narežem sadje na koščke, da ga zaužije. 3,23 1,288 

Otroku olupim in narežem zelenjavo na koščke, da jo zaužije. 2,92 1,161 

Pri obroku otroku ponudim vsaj eno vrsto sadja. 3,38 1,003 

Pri obroku otroku ponudim vsaj eno vrsto zelenjave. 3,94 0,938 

Sadje pripravimo na različne načine (npr. smuti, sadna kupa, sadna solata ipd.). 3,58 1,052 

Zelenjavo pripravimo na različne načine (npr. zelenjavni sokovi, solate, zelenjavna 

nabodala, zelenjavni sendvič ipd.). 

3,53 1,088 

Pri pripravi hrane skrbimo, da je videz in okus sadja privlačen. 3,67 1,037 

Pri pripravi hrane skrbimo, da je videz in okus zelenjave privlačen. 3,63 1,060 

O pomenu uživanja sadja sem dobro informiran/-a. 4,32 0,812 

O pomenu uživanja zelenjave sem dobro informiran/-a. 4,30 0,840 

V družini uživamo zdravo hrano. 3,89 0,787 

Otrok sodeluje pri pripravi hrane. 3,31 0,938 

Otrok sodeluje pri delu na vrtu/sadovnjaku. 2,92 1,227 

Za pripravo zdrave hrane nam primanjkuje časa. 2,42 1,118 

Zdrava hrana je draga. 3,28 1,111 

Opombe: *M – aritmetična sredina je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikoli/nikakor; 2 – zelo 

redko/malo; 3 – včasih/delno; 4 – pogosto/zelo; 5 – zelo pogosto/povsem). 

 

3.3.2.1 Prehransko vedenje v družini glede na šolo, ki jo obiskuje otrok 

 

Iz Preglednice 13 je razvidno, da prihaja v oceni staršev glede na šolo, ki jo otrok obiskuje, do 

statistično pomembnih razlik zgolj v štirih od 29 analiziranih trditev. Te trditve so: »Otroku je 

zelenjava doma na razpolago na vidnem mestu.«, »Sadje pripravimo na različne načine (npr. 

smuti, sadna kupa, sadna solata ipd.).«, »Zelenjavo pripravimo na različne načine (npr. zelenjavni 

sok, solata, zelenjavno nabodalo, zelenjavni sendvič ipd.).«, »Otrok sodeluje pri delu na 

vrtu/sadovnjaku.«. Klub statistično pomembnim razlikam lahko opazimo, da imajo pri vseh 

trditev razen eni (»Za pripravo zdrave hrane nam primanjkuje časa.«) anketiranci na obeh šolah 

pozitiven odnos glede zdravih prehranjevalnih navad in spodbujanja otrok k uživanju sadja in 

zelenjave. Največje razlike se pojavljajo pri trditvi »Otrok sodeluje pri delu na vrtu/sadovnjaku.«, 

kjer se s trditvijo bolj strinjajo anketirani na šoli 2 (M = 3,22) kot anketirani na šoli 1 (M = 2,65). 

Rezultat lahko pripišemo različnemu tipu naselja, v katerem se šola nahaja; šola 1 se nahaja v 

tipično mestnem okolju, šola 2 pa v pretežno ruralnem okolju. Na ostale tri trditve, kjer se 

pojavljajo statistično pomembne razlike, imajo anketiranci na šoli 2 bolj pozitiven odnos kot 

anketiranci na šoli 1.  
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Preglednica 13: Prehransko vedenje in spodbujanje uživanja sadja in zelenjave v družini glede 

na šolo, ki jo obiskuje otrok 

 
TRDITEV ŠOLA Mann-Whitney test 

1 

N = 116 

2 

N = 108 

U α 

M* SD M* SD 

Z otrokom se pogovarjam o pomenu uživanja 

sadja za zdravje. 

3,79 1,000 3,73 0,903 5861,500 0,379 

Z otrokom se pogovarjam o pomenu uživanja 

zelenjave za zdravje. 

3,82 0,965 3,78 0,998 6041,000 0,626 

Otroka spodbujam k uživanju sadja. 4,12 0,906 4,18 0,818 6161,000 0,818 

Otroka spodbujam k uživanju zelenjave. 4,14 0,874 4,12 0,794 6017,500 0,574 

Otroku na nevsiljiv način predstavim značilnosti 

posamezne vrste sadja. 

3,17 1,057 3,32 1,040 5766,000 0,278 

Otroku na nevsiljiv način predstavim značilnosti 

posamezne vrste zelenjave. 

3,17 1,007 3,32 1,003 5793,000 0,302 

Moj otrok zaužije zadostno količino sadja. 3,59 1,157 3,69 1,038 6092,000 0,712 

Moj otrok zaužije zadostno količino zelenjave. 3,45 1,167 3,35 1,044 5946,000 0,497 

Naša domača prehrana je bogata s sadjem. 3,63 1,009 3,75 0,866 5986,500 0,544 

Naša domača prehrana je bogata z zelenjavo. 3,82 0,947 3,93 0,817 5944,500 0,482 

Namesto nezdravih prigrizkov otroku ponudim 

sadje. 

3,75 ,0874 3,66 0,845 5874,500 0,388 

Namesto nezdravih prigrizkov otroku ponudim 

zelenjavo. 

3,16 1,060 3,09 0,981 6126,500 0,764 

Otroku je sadje doma na razpolago na vidnem 

mestu. 

4,56 0,858 4,70 0,584 5885,000 0,312 

Otroku je zelenjava doma na razpolago na vidnem 

mestu. 

3,71 1,127 4,05 0,921 5271,500 0,032 

Otroku olupim in narežem sadje na koščke, da ga 

zaužije. 

3,30 1,287 3,16 1,291 5867,500 0,401 

Otroku olupim in narežem zelenjavo na koščke, 

da jo zaužije. 

2,97 1,179 2,87 1,145 6032,000 0,620 

Pri obroku otroku ponudim vsaj eno vrsto sadja. 3,26 1,072 3,50 0,912 5563,000 0,127 

Pri obroku otroku ponudim vsaj eno vrsto 

zelenjave. 

3,91 1,095 3,98 0,736 6097,000 0,714 

Sadje pripravimo na različne načine (npr. smuti, 

sadna kupa, sadna solata ipd.). 

3,40 1,134 3,77 0,923 5146,000 0,016 

Zelenjavo pripravimo na različne načine (npr. 

zelenjavni sok, solata, zelenjavno nabodalo, 

zelenjavni sendvič ipd.). 

3,34 1,180 3,73 0,943 5170,500 0,019 

Pri pripravi hrane skrbimo, da je videz in okus 

sadja privlačen. 

3,57 1,166 3,77 0,871 5853,500 0,374 

Pri pripravi hrane skrbimo, da je videz in okus 

zelenjave privlačen. 

3,59 1,111 3,66 1,006 6110,000 0,740 

O pomenu uživanja sadja sem dobro informiran/a. 4,28 0,873 4,36 0,742 6095,500 0,703 

O pomenu uživanja zelenjave sem dobro 

informiran/-a. 

4,28 0,881 4,33 0,797 6112,000 0,731 

V družini uživamo zdravo hrano. 3,90 0,828 3,88 0,745 6049,000 0,633 

Otrok sodeluje pri pripravi hrane. 3,30 0,935 3,32 0,946 6152,000 0,808 

Otrok sodeluje pri delu na vrtu/sadovnjaku. 2,65 1,301 3,22 1,071 4656,000 0,001 

Za pripravo zdrave hrane nam primanjkuje časa. 2,33 1,102 2,52 1,131 5644,000 0,186 

Zdrava hrana je draga. 3,19 1,111 3,38 1,108 5582,000 0,143 

Opombe: *M – aritmetična sredina je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikoli/nikakor; 2 – zelo 

redko/malo; 3 – včasih/delno; 4 – pogosto/zelo; 5 – zelo pogosto/povsem). 
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Podatki kažejo, da se starši otrok na šoli 2 nekoliko bolj zavzemajo za večje uživanje sadja in 

zelenjave kot starši otrok na šoli 1. Glede na nizek delež trditev, kjer se pojavljajo statistično 

pomembne razlike ter glede na to, da so pri večini trditev starši otrok na obeh šolah izkazali 

pozitiven odnos do uživanja in spodbujanja uživanja sadja in zelenjave pri otrocih, lahko 

sklepamo, da imajo starši otrok iz obeh šol pozitiven odnos do uživanja sadja in zelenjave.  

 

3.3.2.2 Prehransko vedenje v družini glede na izobrazbo staršev 

 

Raziskave kažejo, da so zdrave prehranske navade in primernejši prehranski status bolj značilne 

za višje izobražene in tiste z višjim socialno-ekonomskim statusom (Gabrijelčič-Blenkuš, 2009a), 

zato smo preverili, ali se pojavljajo med anketiranci z osnovnošolsko ali srednjo poklicno 

izobrazbo in med tistimi z višjo ali visoko strokovno izobrazbo statistično pomembne razlike 

glede prehranskih navad in spodbujanja uživanja sadja in zelenjave. 

 

Iz podatkov (Preglednica 14) je razvidno, da imajo anketiranci, ne glede na izobrazbo, pozitiven 

odnos do vseh trditev povezanih z uživanjem in spodbujanjem uživanja sadja in zelenjave, razen 

z eno trditvijo se strinjajo manj (»Otroku olupim in narežem zelenjavo na koščke, da jo 

zaužije.«). Statistično pomembne razlike se pojavljajo zgolj pri dveh trditvah od 29: »Otroku je 

zelenjava doma na razpolago na vidnem mestu.« in »Zdrava hrana je draga.«.  

 

Anketiranci z nižjo izobrazbo se s trditvijo, da je zdrava hrana draga, statistično pomembno bolj 

strinjajo (M = 3,53) od tistih z višjo ali visoko izobrazbo (M = 3,06). Če sklepamo, da imajo višje 

izobraženi starši tudi višji dohodek in posledično višji socialni status, je rezultat pričakovan.  

 

S trditvijo »Otroku je sadje doma na razpolago na vidnem mestu.« se strinja največji delež 

anketirancev, s tem da se tisti z nižjo izobrazbo nekoliko bolj (M = 4,67) od tistih z višjo ali 

visoko strokovno izobrazbo (M = 4,95). 

 

Glede na majhen delež trditev, kjer se pojavljajo statistično pomembne razlike, ter glede na to, da 

imajo v veliki večini vsi anketiranci, ne glede na izobrazbo, pozitiven odnos do uživanja sadja in 

zelenjave, lahko sklepamo, da izobrazba staršev bistveno ne vpliva na uživanje sadja in zelenjave 

v družini. To lahko pripišemo vse večjemu osveščanju javnosti o pomenu zdrave prehrane, pri 

čemer ima veliko vlogo NIJZ, ki za starše otrok pripravlja učinkovite programe vzgoje za zdravje 

(Pucelj, Drglin in Vrdelja, 2012), kar predvideva tudi prehranska politika v Sloveniji (ReNPPP, 

2005; ReNPPTDZ, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kek, Katja (2016). Stališča staršev o Shemi šolskega sadja in zelenjave. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

61 

 

Preglednica 14: Prehransko vedenje in spodbujanje uživanja sadja in zelenjave v družini glede 

na izobrazbo anketiranega starša 

 
TRDITEV IZOBRAZBA Mann-Whitney test 

1** 

N = 106 

2*** 

N = 118 

U α 

M* SD M* SD 

Z otrokom se pogovarjam o pomenu uživanja sadja za 

zdravje. 

3,71 0,976 3,81 0,933 5876,000 0,408 

Z otrokom se pogovarjam o pomenu uživanja zelenjave 

za zdravje. 

3,76 1,010 3,83 0,955 6005,000 0,585 

Otroka spodbujam k uživanju sadja. 4,10 0,850 4,19 0,877 5801,000 0,312 

Otroka spodbujam k uživanju zelenjave. 4,00 0,894 4,25 0,762 5287,000 0,027 

Otroku na nevsiljiv način predstavim značilnosti 

posamezne vrste sadja. 

3,15 1,094 3,33 1,005 5689,000 0,218 

Otroku na nevsiljiv način predstavim značilnosti 

posamezne vrste zelenjave. 

3,16 1,061 3,32 0,951 5721,000 0,243 

Moj otrok zaužije zadostno količino sadja. 3,67 1,002 3,61 1,184 6252,000 0,997 

Moj otrok zaužije zadostno količino zelenjave. 3,33 1,075 3,47 1,137 5747,000 0,278 

Naša domača prehrana je bogata s sadjem. 3,64 0,968 3,73 0,921 5935,000 0,485 

Naša domača prehrana je bogata z zelenjavo. 3,74 0,959 3,99 0,801 5416,500 0,065 

Namesto nezdravih prigrizkov otroku ponudim sadje. 3,62 0,920 3,78 0,797 5626,000 0,164 

Namesto nezdravih prigrizkov otroku ponudim 

zelenjavo. 

3,17 1,091 3,08 0,957 5927,000 0,475 

Otroku je sadje doma na razpolago na vidnem mestu. 4,67 0,672 4,59 0,798 6048,000 0,583 

Otroku je zelenjava doma na razpolago na vidnem 

mestu. 

4,08 0,983 3,69 1,068 4925,500 0,004 

Otroku olupim in narežem sadje na koščke, da ga 

zaužije. 

3,17 1,341 3,29 1,241 5987,000 0,571 

Otroku olupim in narežem zelenjavo na koščke, da jo 

zaužije. 

2,95 1,253 2,89 1,076 6080,000 0,710 

Pri obroku otroku ponudim vsaj eno vrsto sadja. 3,37 1,072 3,38 0,942 6118,500 0,768 

Pri obroku otroku ponudim vsaj eno vrsto zelenjave. 3,79 0,993 4,08 0,869 5238,000 0,026 

Sadje pripravimo na različne načine (npr. smuti, sadna 

kupa, sadna solata ipd.). 

3,63 1,036 3,53 1,068 5980,000 0,555 

Zelenjavo pripravimo na različne načine (npr. 

zelenjavni sok, solata, zelenjavno nabodalo, zelenjavni 

sendvič ipd.). 

3,59 1,128 3,47 1,052 5810,000 0,341 

Pri pripravi hrane skrbimo, da je videz in okus sadja 

privlačen. 

3,67 0,993 3,66 1,080 6171,500 0,858 

Pri pripravi hrane skrbimo, da je videz in okus 

zelenjave privlačen. 

3,64 1,053 3,61 1,070 6180,000 0,873 

O pomenu uživanja sadja sem dobro informiran/a. 4,26 0,820 4,37 0,804 5755,000 0,258 

O pomenu uživanja zelenjave sem dobro informiran/-a. 4,23 0,876 4,37 0,804 5684,500 0,198 

V družini uživamo zdravo hrano. 3,79 0,825 3,97 0,745 5477,500 0,084 

Otrok sodeluje pri pripravi hrane. 3,25 1,022 3,37 0,855 5828,000 0,356 

Otrok sodeluje pri delu na vrtu/sadovnjaku. 2,98 1,250 2,87 1,209 5992,500 0,579 

Za pripravo zdrave hrane nam primanjkuje časa. 2,33 1,169 2,50 1,068 5600,000 0,162 

Zdrava hrana je draga. 3,53 1,089 3,06 1,088 4682,000 0,001 

Opombe: *M – aritmetična sredina je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikoli/nikakor; 2 – zelo 

redko/malo; 3 – včasih/delno; 4 – pogosto/zelo; 5 – zelo pogosto/povsem); **1 – osnovnošolska ali srednja poklicna 

izobrazba; ***2 – višja ali visoka strokovna izobrazba. 
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3.3.2.3 Prehransko vedenje v družini glede na razred, ki ga obiskuje otrok 

 

Prehranjevalne navade so odvisne od številnih dejavnikov, zato nas je zanimalo, ali se pojavljajo 

razlike glede uživanja in spodbujanja k uživanju sadja in zelenjave v družinah glede na razred, ki 

ga obiskuje otrok. 

 

Iz Preglednice 15 je razvidno, da se statistično pomembne razlike pojavljajo zgolj pri eni od 29 

trditev – »Otroku je sadje doma na razpolago na vidnem mestu.«. Podrobneje lahko v Prilogi 2 - 

Preglednica 1 vidimo, da se statistično pomembne razlike pojavljajo med otroki v 8. in 3. razredu 

osnovne šole. Po podatkih je otrokom v 8. razredu sadje doma na razpolago na vidnem mestu (M 

= 4,63) bolj pogosto kot otrokom v 3. razredu (M = 4,42). Anketiranci se s to trditvijo tudi najbolj 

strinjajo, ne glede na to kateri razred obiskuje otrok.  

 

Anketirani starši se ne strinjajo, da jim za pripravo zdrave hrane primanjkuje časa, pri čemer 

starši otrok v 6. razredu izkazujejo večje nestrinjanje (M = 2,40) od staršev otrok v 8. (M = 2,43) 

in 3. razredu (M = 2,44). Iz tega lahko sklepamo, da imajo starši dovolj časa za pripravo zdrave 

hrane oziroma, da jim to ne vzame več časa kot priprava drugih obrokov. 

 

Glede na predstavljene rezultate lahko sklepamo, da ne prihaja do večjih razlik v zvezi z 

uživanjem in spodbujanjem uživanja sadja in zelenjave v družini glede na razred, ki ga obiskuje 

otrok. 

 

Preglednica 15: Prehransko vedenje in spodbujanjem uživanja sadja in zelenjave v družini glede 

na razred, ki ga obiskuje otrok 

 
TRDITEV RAZRED Kruskal-Wallis 

test 

3. R 

N= 57 

6. R 

N= 100 

8. R 

N= 67 

Skupaj 

N= 224 

U α 

M* SD M* SD M* SD M* SD 

Z otrokom se pogovarjam o pomenu 

uživanja sadja za zdravje. 

3,89 0,880 3,74 0,981 3,69 0,972 3,76 0,953 1,684 0,431 

Z otrokom se pogovarjam o pomenu 

uživanja zelenjave za zdravje. 

3,98 0,834 3,73 1,024 3,75 1,020 3,80 0,980 2,855 0,240 

Otroka spodbujam k uživanju sadja. 4,23 0,846 4,09 0,965 4,16 0,709 4,15 0,863 0,943 0,624 

Otroka spodbujam k uživanju zelenjave. 4,19 0,743 4,10 0,937 4,12 0,749 4,13 0,834 0,457 0,796 

Otroku na nevsiljiv način predstavim 

značilnosti posamezne vrste sadja. 

3,30 1,117 3,24 0,965 3,21 1,122 3,25 1,049 0,299 0,861 

Otroku na nevsiljiv način predstavim 

značilnosti posamezne vrste zelenjave. 

3,33 1,041 3,24 0,900 3,18 1,127 3,25 1,006 1,017 0,601 

Moj otrok zaužije zadostno količino 

sadja. 

3,60 1,193 3,70 1,049 3,58 1,103 3,64 1,100 0,403 0,818 

Moj otrok zaužije zadostno količino 

zelenjave. 

3,44 1,118 3,47 1,105 3,27 1,109 3,40 1,108 1,472 0,479 

Naša domača prehrana je bogata s 

sadjem. 

3,77 0,945 3,61 0,994 3,73 0,863 3,69 0,943 1,165 0,559 

Naša domača prehrana je bogata z 

zelenjavo. 

3,84 0,882 3,90 0,882 3,85 0,909 3,87 0,886 0,398 0,820 

Namesto nezdravih prigrizkov otroku 

ponudim sadje. 

3,86 0,875 3,64 0,859 3,67 0,842 3,71 0,859 2,513 0,285 

Namesto nezdravih prigrizkov otroku 

ponudim zelenjavo. 

3,18 1,054 3,13 0,991 3,07 1,049 3,13 1,021 0,081 0,960 

Preglednica se nadaljuje 
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Preglednica 15 (nadaljevanje): Prehransko vedenje in spodbujanjem uživanja sadja in zelenjave 

v družini glede na razred, ki ga obiskuje otrok 

 
TRDITEV RAZRED Kruskal-Wallis 

test 

3. R 

N= 57 

6. R 

N= 100 

8. R 

N= 67 

Skupaj 

N= 224 

U α 

M* SD M* SD M* SD M* SD 

Otroku je sadje doma na razpolago na 

vidnem mestu. 

4,42 0,944 4,65 0,744 4,78 0,455 4,63 0,740 6,340 0,042 

Otroku je zelenjava doma na razpolago 

na vidnem mestu. 

3,70 1,017 3,87 0,991 4,01 1,135 3,87 1,044 4,200 0,122 

Otroku olupim in narežem sadje na 

koščke, da ga zaužije. 

3,51 1,269 3,14 1,311 3,13 1,254 3,23 1,288 3,223 0,200 

Otroku olupim in narežem zelenjavo na 

koščke, da jo zaužije. 

3,04 1,085 2,88 1,233 2,88 1,122 2,92 1,161 0,550 0,760 

Pri obroku otroku ponudim vsaj eno 

vrsto sadja. 

3,47 1,020 3,39 1,004 3,27 0,994 3,38 1,003 1,954 0,376 

Pri obroku otroku ponudim vsaj eno 

vrsto zelenjave. 

3,91 1,005 4,00 0,853 3,88 1,008 3,94 0,938 0,323 0,851 

Sadje pripravimo na različne načine 

(npr. smuti, sadna kupa, sadna solata 

ipd.). 

3,60 0,942 3,48 1,123 3,70 1,030 3,58 1,052 1,747 0,417 

Zelenjavo pripravimo na različne načine 

(npr. zelenjavni sok, solata, zelenjavno 

nabodalo, zelenjavni sendvič ipd.). 

3,44 1,118 3,47 1,058 3,70 1,101 3,53 1,088 2,443 0,295 

Pri pripravi hrane skrbimo, da je videz 

in okus sadja privlačen. 

3,81 1,008 3,65 1,019 3,57 1,090 3,67 1,037 1,723 0,422 

Pri pripravi hrane skrbimo, da je videz 

in okus zelenjave privlačen. 

3,72 1,082 3,62 1,042 3,55 1,077 3,63 1,060 0,989 0,610 

O pomenu uživanja sadja sem dobro 

informiran/-a. 

4,33 0,852 4,30 0,823 4,34 0,770 4,32 0,812 0,141 0,932 

O pomenu uživanja zelenjave sem dobro 

informiran-/a. 

4,33 0,831 4,27 0,863 4,33 0,824 4,30 0,840 0,248 0,883 

V družini uživamo zdravo hrano. 3,82 0,759 3,93 0,756 3,88 0,862 3,89 0,787 0,608 0,738 

Otrok sodeluje pri pripravi hrane. 3,35 0,954 3,28 0,911 3,33 0,975 3,31 0,938 0,198 0,906 

Otrok sodeluje pri delu na 

vrtu/sadovnjaku. 

2,91 1,286 2,78 1,079 3,15 1,362 2,92 1,227 4,000 0,135 

Za pripravo zdrave hrane nam 

primanjkuje časa. 

2,44 1,180 2,40 1,092 2,43 1,118 2,42 1,118 0,052 0,975 

Zdrava hrana je draga. 3,14 1,060 3,21 1,131 3,51 1,106 3,28 1,111 4,944 0,084 

Opombe: *M – aritmetična sredina je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikoli/nikakor; 2 – zelo 

redko/malo; 3 – včasih/mogoče; 4 – pogosto, 7 – zelo; 5 – zelo pogosto/povsem). 

 

3.3.3 POZNAVANJE SHEME ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 

 

Predpogoj za vključitev in sodelovanje staršev v SŠSZ je, da so seznanjeni s cilji in delovanjem 

ukrepa. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, na osnovi katerih lahko sklepamo, kako dobro 

starši osnovnošolskih otrok poznajo ukrep.  

 

Staršem smo zastavili vprašanje: »Kaj je Shema šolskega sadja in zelenjave?«. Večina staršev na 

omenjeno vprašanje ni odgovorila (31,25 %) ali je odgovorila z »ne vem« (25,45 %), pri čemer je 

bil večji delež staršev otrok na šoli 1. Predvidevamo, da je lahko vzrok temu slabo informiranje 

staršev o ukrepu. Starši so pogosto navajali, da gre za sadje in zelenjavo, ki je na razpolago 

otrokom v šoli (23,21 %), brezplačno sadje in zelenjave (9,82 %), poteka enkrat ali dvakrat 

tedensko (8,04 %), gre za ukrep EU oz. program EU kmetijske politike (6,7 %). Pri vseh 



Kek, Katja (2016). Stališča staršev o Shemi šolskega sadja in zelenjave. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

64 

 

odgovorih je bil delež staršev, ki so odgovorili pomembno večji na šoli 2, kar kaže na to, da so 

bili starši na šoli 2 bolj informirani o SŠSZ. Poleg tega so zgolj starši otrok na šoli 2 v odgovoru 

omenjali, da gre za sezonsko sadje in zelenjavo (4,91 %) in da mora biti lokalnega izvora (4,91 

%).  

 

Spletna stran SŠSZ 

 

Na svetovnem spletu lahko najdemo dve spletni strani o SŠSZ, ki sta namenjeni obveščanju 

javnosti: http://www.shemasolskegasadja.si/ (SŠSZ, 2016); 

http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/shema_solskega_sadja_

in_zelenjave/ (ARSKTRP, 2016).  

 

Zanimalo nas je, kako pogosto starši otrok obiskujejo te spletne strani ter ali se med šolama 

pojavljajo razlike glede obiskovanja spletne strani o shemi. Glede na statistične izračune 

ugotavljamo, da je razlika statistično pomembna (2Ȋ = 21,785, g = 4, α = 0,000). Med 

anketiranimi starši, katerih otroci obiskujejo v raziskavo vključeni osnovni šoli, se pojavljajo 

razlike glede tega, kako pogosto obiskujejo spletno stran o shemi. Iz rezultatov (Preglednica 16) 

je razvidno, da je na obeh šolah največji delež staršev, ki spletne strani nikoli niso obiskali; na 

šoli 1 je teh večina (73,3 %), na šoli 2 pa 43,5 %. Na šoli 2 je več tistih staršev, ki spletno stran 

zelo redko obiščejo (33,3 %) in tistih, ki spletno stran obiščejo pogosto (9,3 %). Enako nizek 

delež staršev na obeh šolah spletno stran obišče zelo pogosto (0,9 %). Videti je, da večina staršev 

spletne strani o shemi ne obiskuje ali jo obišče zelo redko. Na šoli 2 je v primerjavi s šolo 1 več 

staršev, ki spletno stran obišče občasno.  

 

Preglednica 16: Pogostost obiskovanja spletne strani o SŠSZ glede na šolo, ki jo obiskuje otrok 

 

Pogostost obiskovanja spletne strani o SŠSZ ŠOLA N %  

Nikoli 1 85 73,3 

2 47 43,5 

Zelo redko (manj kot petkratv šolskem letu) 
1 19 16,4 

2 36 33,3 

Redko (enkrat na mesec) 
1 8 6,9 

2 14 13,0 

Pogosto (večkrat na mesec) 
1 3 2,6 

2 10 9,3 

Zelo pogosto (vsak teden ali večkrat) 
1 1 0,9 

2 1 0,9 

 

Informiranje staršev o ukrepu SŠSZ 

 

Poleg spletne strani o shemi, obstajajo tudi drugi viri, iz katerih lahko starši pridobivajo 

informacije o SŠSZ. Na podlagi prebrane literature in intervjuja z vodjama šolske prehrane iz 

obeh šol,smo preverili, kateri viri so to.  

 

Preglednica 17 prikazuje, kje so anketirani starši pridobili informacije o shemi ter kavzalno 

statistiko primerjave med šolama. Iz predstavljenih podatkov vidimo, da se pojavljajo statistično 

pomembne razlike med starši različnih šol glede pridobivanja informacij: »na roditeljskem 

http://www.shemasolskegasadja.si/
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sestanku v šoli« (α = 0,000), »na spletni strani šole« (α = 0,005), »od otrok« (α = 0,001) in 

»nikjer« (α = 0,000). Rezultate v teh primerih lahko posplošimo na osnovno množico.  

 

Največje razlike se pojavljajo pri pridobivanju informacij o shemi na roditeljskem sestanku v 

šoli, saj je bilo na ta način informiranih večina staršev na šoli 2 (64,8 %), na šoli 1 pa je bil delež 

relativno nizek (15,5 %). Iz tega lahko sklepamo, da je na šoli 2 vodstvo šole učitelje pozvalo, da 

starše seznanijo s shemo na roditeljskem sestanku, medtem ko je bila na šoli 1 shema 

predstavljena le nekaterim staršem, odvisno od interesa posameznih učiteljev. Prav tako je na šoli 

2 večji delež anketiranih staršev, ki so informacije pridobili na spletni strani šole (31,5 %) in od 

otrok (32,4 %). Večina anketiranih staršev na šoli 1 ni bila informiranih o shemi (56,9 %), 

medtem ko je ta delež na šoli 2 relativno nizek (10,2 %). O informiranju staršev na preiskovanih 

šolah smo pridobili informacije tudi od vodij šolske prehrane. Ugotovili smo, da je šola 1 starše 

informirala o ukrepu preko spletne strani in plakatov obešenih v avli šole, kako drugače jih niso 

obveščali ali vključevali v sam projekt. Na šoli 2 so poleg omenjenega o ukrepu govorili tudi na 

govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Sklepamo lahko, da so na šoli 2 starši o shemi bolj 

informirani, medtem ko so na šoli 1 slabo ali sploh ne. 

 

Preglednica 17: Vir informacij o SŠSZ glede na šolo, ki jo obiskuje otrok 

 

VIR INFORMACIJ ŠOLA N % ᵡ
2
  α 

Na roditeljskem sestanku v šoli 1 18 15,5 60,602* 0,000 

2 70 64,8 

Na spletni strani šole 1 18 15,5 7,996 0,005 

2 34 31,5 

S plakatov in obvestil na šoli 1 9 7,8 2,197 0,138 

2 15 13,9 

Od otrok 1 16 13,8 11,021 0,001 

2 35 32,4 

Na spletni strani Ministrstva za 

kmetijstvo 

1 8 6,9 2,032 0,154 

2 3 2,8 

Nikjer 1 66 56,9 54,096 0,000 

2 11 10,2 

Drugje 

 

1 5 4,3 1,331* 0,249 

2 1 0,9 
Opombe: *Pogoj za ᵡ

2
 preizkus ni izpolnjen, zato je navedena in uporabljena vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa.  

 

Preglednica 18 prikazuje, kje so anketirani starši pridobili informacije o shemi ter primerjavo 

glede na izobrazbo anketirancev. Ugotovili smo, da se pojavljajo statistično pomembne razlike 

med različno izobraženimi starši glede virov informacij v dveh primerih: »na roditeljskem 

sestanku v šoli« (α = 0,030) in »nikjer« (α = 0,036). Rezultate v teh primerih lahko posplošimo 

na osnovno množico.  

 

Na roditeljskem sestanku je pridobilo informacije več staršev z osnovnošolsko ali srednjo 

poklicno izobrazbo (47,2 %), medtem ko je bilo takih z višjo ali visoko izobrazbo 32,2 %. 

Največja razlika se pojavlja pri tistih, ki niso bili informirani o shemi, saj je takih anketirancev 

bistveno več višje ali visoko izobraženih (40,7 %), medtem ko je delež pri nižje izobraženih 27,4 

%. Iz podatkov lahko sklepamo, da so nižje izobraženi starši v primerjavi z višje ali visoko 
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izobraženimi bolj informirani o shemi.  

 

Preglednica 18: Vir informacij o SŠSZ glede na izobrazbo anketiranca 
 

Opombe: *1 – osnovnošolska ali srednja poklicna izobrazba; **2 – višja ali visoka strokovna izobrazba; ***pogoj 

za ᵡ
2
 preizkus ni izpolnjen, zato je navedena in uporabljena vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa.  

 

Pogostost razdeljevana sadja in zelenjave v sklopu SŠSZ 

 

Strategija za izvajanje sheme šolskega sadja v obdobju 2014–2015 določa, da mora šola 

razdeljevati sadje in zelenjavo kot dodaten obrok poleg redne šolske prehrane. Razdeljevanje 

sadja in zelenjave v sklopu SŠSZ naj bi potekalo enakomerno skozi celotno šolsko leto, v 

povprečju od 1- do 2-krat na teden (Uredba o izvajanju SŠS, 2012), vendar pa to ni natančno 

določeno in je odločitev o pogostosti razdeljevanja prepuščena vodstvu šole. Vodji šolske 

prehrane sta povedali, da na šoli 1 sadje in zelenjavo razdeljujejo enkrat na teden (ob četrtkih), na 

šoli 2 pa se spreminja glede na razpoložljiva sredstva: septembra in decembra so delili dvakrat 

tedensko, januarja in februarja enkrat tedensko, kasneje pa le enkrat na mesec. 

 

Iz rezultatov predstavljenih v Preglednici 19 je razvidno, da večina (52 %) anketiranih staršev ne 

ve, kako pogosto šola razdeljuje zelenjavo v sklopu sheme, medtem ko jih najmanj (0,9 %) meni, 

da se razdeljuje na 14 dni. Glede na to, da na šoli 1 v sklopu SŠSZ ne delijo zelenjave, na šoli 2 

pa jo delijo zelo redko, je razumljivo, da so s tem starši slabo seznanjeni. Zanimiv je podatek, da 

kar 17,4 % anketiranih staršev meni, da se zelenjave v sklopu SŠSZ deli večkrat tedensko, kar 

kaže na to, da ukrep zmotno smatrajo kot del šolske prehrane. 

 

Največji delež anketiranih staršev (42,0 %) meni, da se sadje razdeljuje 1-krat tedensko, znatno 

velik delež jih ne ve (31,7 %), manjši delež je tistih, ki menijo, da se razdeljuje na 14 dni in 1-

krat mesečno (0,9 %). Glede na podatke vodji šolske prehrane lahko rečemo, da je manj kot 

polovica straršev seznanjena s tem, kako pogosto se v sklopu SŠSZ deli sadje. Ker na šoli 2 glede 

pogostosti deljenja niso konstantni, sklepamo, da so nekateri starši odgovorili v skladu z 

deljenjem v obdobju, ko so bili na to bolj pozorni.  

 

VIR INFORMACIJ izobrazba N % ᵡ
2
 α 

Na roditeljskem sestanku v 

šoli 

1* 50 47,2 7,041*** 0,030 

2** 38 32,2 

Na spletni strani šole 1* 27 25,5 0,575 0,448 

2** 25 21,2 

Iz plakatov in obvestil na šoli 1* 12 11,3 0,077 0,781 

2** 12 10,2 

Od otrok 1* 28 26,4 1,522 0,217 

2** 23 19,5 

Na spletni strani Ministrstva 

za kmetijstvo 

1* 3 2,8 1,865 0,172 

2** 8 6,8 

Nikjer 1* 29 27,4 4,391 0,036 

2** 48 40,7 

Drugje 1* 1 0,9 1,232*** 0,267 

2* 5 4,2 
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Preglednica 19: Ocena staršev o pogostosti deljenja sadja in zelenjave na šoli v sklopu SŠSZ 

 

ODGOVOR ZELENJAVA SADJE 

N  % N % 

Večkrat tedensko 39 17,4 46 20,5 

Enkrat tedensko 36 16,1 94 42,0 

Na 14 dni 2 0,9 2 0,9 

Enkrat mesečno 5 2,2 2 0,9 

Ni točno določeno 20 8,9 6 2,7 

Ne vem 118 52,7 71 31,7 

 

Vrste sadja in zelenjave, ki se razdeljujejo v sklopu SŠSZ 

 

Eden od kazalcev poznavanja ukrepa SŠSZ je tudi seznanitev z vrstami sadja in zelenjave, ki se 

delijo na šoli. Analiza je pokazala, da so starši najpogosteje od sadja navedli: jabolka (48,66 %), 

hruške (33,48 %) in jagode (25,45 %). Tudi vodji šolske prehrane na obeh šolah sta na prvem 

mestu potrdili jabolka, nato hruške, sledijo jagode in grozdje. Od zelenjave so najpogosteje 

navedli korenje (19,20 %). Vodja šolske prehrane na šoli 2 je potrdila, da se od zelenjave 

najpogosteje deli korenje pa tudi paradižnik ter da se pogosteje deli sadje kot zelenjava. Pogovor 

z vodjo šolske prehrane na šoli 1 je razkril, da zelenjave ne delijo, ker bi očiščena zelenjava uvela 

in je nihče ne bi želel jesti, prav tako ne delijo oreščkov, ki bi po njihovem mnenju bilo odlično 

sredstvo za obmetavanje. Se pa med odgovori pojavlja tudi navedba, da zelenjave ne delijo, 

vendar pogosteje pri šoli 2, ki jo občasno deli. Presenetljivo je na drugem mestu med navedeno 

zelenjavo zelena solata (14,28 %), ki je sploh ni na seznamu, ki ga določa uredba (Uredba o 

izvajanju SŠS, 2012). Od sadja in zelenjave, ki jih ni na seznamu, so med navedenimi še: ananas, 

pomaranče, banane, rdeča pesa, krompir, špinača, koruza, grah, čebula, fižol, čičerika, brokoli, 

kalčki in kuhana zelenjava. Iz tega sklepamo, da nekateri starši menijo, da je shema del šolske 

prehrane in ne samostojen ukrep, kar kažejo tudi nekateri odgovori pri ostalih vprašanjih iz tega 

sklopa. Ne gre zanemariti dejstva, da je večinski delež staršev navedel, da ne vedo, katere vrste 

sadja in zelenjave se delijo v sklopu projekta, od tega jih je za sadje 45,09 %, za zelenjavo pa 

65,63 %. V obeh primerih je bil delež staršev, ki so navedli, da ne vedo, bistveno večji na šoli 1.  

 

Spremljevalne dejavnosti 

 

Uredba o izvajanju SŠS (2012) v 13. členu določa, da mora šola v obdobju izvajanja sheme 

izvajati tudi spremljevalne dejavnost, ki so namenjene izobraževanju ali promociji sadja in 

zelenjave. Vodji šolske prehrane na obeh šolah sta nam zagotovili podatke o spremljevalnih 

dejavnostih, ki so bile izvedene na posamezni šoli. V Preglednici 20 so predstavljeni podatki o 

tem, s katerimi spremljevalnimi dejavnostmi so bili seznanjeni anketirani starši ter kavzalna 

statistika glede na šolo.  

 

Iz pogovorov z vodjama šolske prehrane na obeh šolah smo ugotovili, da na šoli 1 ne potekajo 

dodatne dejavnosti v povezavi z ukrepom, zgolj pogovori pri pouku o lokalno pridelani hrani, 

staršev v dejavnosti tako ne vključujejo. Na šoli 2 organizirajo za otroke vseh razredov 

naravoslovni dan na temo sadje in zelenjava in ogled kmetije, za starše so organizirana 

predavanja in roditeljski sestanki na to temo, vendar posebnega odziva niso opazili. 
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Iz Preglednice 20 je razvidno, da se pojavljajo statistično pomembne razlike med starši, katerih 

otroci obiskujejo preiskovani osnovni šoli, glede seznanitve s spremljevalnimi dejavnostmi v treh 

primerih: »predavanja« (α = 0,009), »naravoslovni dnevi« (α =  0,005) in »ne vem« (α = 0,001). 

Rezultate v teh primerih lahko posplošimo na osnovno množico.  

 

Največja odstopanja se pojavljajo pri odgovoru »ne vem«, ki ga je obkrožilo bistveno večji delež 

staršev otrok iz šole 1 (81,0 %), medtem ko bistveno manj staršev otrok iz šole 2 (61,1 %), na 

obeh šolah pa ta delež predstavlja večino. Na šoli 2 so bili v primerjavi s šolo 1 v relativno 

večjem deležu seznanjeni s predavanji (15,7 %) in naravoslovnimi dnevi (19,4 %).  

 

Glede na predstavljene podatke lahko sklepamo, da so starši s spremljevalnimi dejavnostmi v 

povezavi s shemo slabo seznanjeni, vendar so na šoli 2 v primerjavi s šolo 1 bistveno bolj, kar je 

glede na poročanje vodij šolske prehrane pričakovan rezultat. 

 

Preglednica 20: Poznavanje spremljevalnih dejavnosti, ki so bile izvedene na šoli v sklopu SŠSZ 

glede na šolo, ki jo obiskuje otrok 

 

DEJAVNOST ŠOLA N % ᵡ
2
 test α 

Predavanja 1 6 5,2 6,780 0,009 

2 17 15,7 

Delavnice 1 7 6,0 0,446 0,504 

2 9 8,3 

Naravoslovni dnevi 1 8 6,9 7,813 0,005 

2 21 19,4 

Ne vem 1 94 81,0 10,878 0,001 

2 66 61,1 

Drugo 1 1 0,9 1,772* 0,081 

2 5 4,6 
Opombe: *Pogoj za ᵡ

2
 preizkus ni izpolnjen, zato je navedena in uporabljena vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa.  

 

3.3.4 VPLIV SHEME NA PREHRANJEVALNE NAVADE OTROK IN DRUŽINE 

 

3.3.4.1 Ocena vpliva sheme na prehranjevalne navade glede na šolo, ki jo obiskuje otrok 

 

Preglednica 21 prikazuje podatke o stopnji strinjanja staršev s trditvami v povezavi z vplivom 

sheme na prehranjevalne navade otrok in družine glede na šolo, ki jo obiskuje otrok. Ugotovili 

smo, da se statistično pomembne razlike med starši, katerih otroci obiskujejo preiskovani šoli, 

pojavljajo pri vseh trditvah v povezavi z vplivom sheme na prehranjevalne navade otrok in 

družine. Kljub statistično pomembnim razlikam podatki kažejo, da anketiranci pri večini trditev 

izražajo nizko stopnjo strinjanja (M ≤ 3) ne glede na to, katero šolo obiskuje otrok. To kaže, da 

starši ne opažajo bistvenih razlik v uživanju sadja in zelenjave po intervencijskem obdobju. 

Starši, katerih otroci obiskujejo šolo 1, izražajo nizko stopnjo strinjanja pri vseh trditvah, medtem 

ko starši, katerih otroci obiskujejo šolo 2, pri štirih od 19 trditev izražajo višje strinjanje. 

Ugotovili smo, da se starši, katerih otroci obiskujejo šolo 2, z vsemi trditvami povezanimi z 

vplivom sheme na prehranjevalne navade otrok in družine bolj strinjajo kot starši, katerih otroci 

obiskujejo šolo 1.  
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Anketiranci, katerih otroci obiskujejo šolo 2, se najbolj strinjajo s trditvijo: »Ukrep SŠSZ se mi 

zdi potreben.« (M = 3,56), medtem ko se starši otrok iz šole 1 s tem manj strinjajo (M = 2,64). 

Poleg teh trditev se starši otrok iz šole 2 v povprečju bolj strinjajo (M > 3) še s trditvami: »SŠSZ 

je dobro zasnovan ukrep.« (M = 3,51); »Odkar šola sodeluje v SŠSZ, je moj otrok bolje 

seznanjen o pomenu uživanja sadja.« (M = 3,19) in »Odkar šola sodeluje v SŠSZ, je moj otrok 

bolje seznanjen o pomenu uživanja zelenjave.« (M = 3,14). Tudi starši otrok iz šole 1 se z 

omenjenimi trditvami bolj strinjajo kot z ostalimi trditvami v povezavi z vplivom sheme na 

prehranjevalne navade otrok in družine. Iz tega lahko sklepamo, da na splošno starši kljub slabi 

informiranosti o SŠSZ ukrep podpirajo. 

 

Preglednica 21: Vpliv sheme na prehranjevalne navade otrok in družine glede na šolo, ki jo 

obiskuje otrok  

 
TRDITEV ŠOLA Mann-Whitney test 

1 

N = 116 

2 

N = 108 

U α 

M* SD M* SD 

SŠSZ je dobro zasnovan projekt. 2,40 1,620 3,51 1,264 3739,000 0,000 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, je moj otrok bolje 

seznanjen o pomenu uživanja sadja. 

2,12 1,427 3,19 1,234 3690,000 0,000 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, je moj otrok bolje 

seznanjen o pomenu uživanja zelenjave. 

2,08 1,421 3,14 1,241 3776,000 0,000 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok pogosteje uživa 

sadje. 

1,87 1,424 2,82 1,296 3981,000 0,000 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok pogosteje uživa 

zelenjavo. 

1,77 1,373 2,73 1,227 3881,000 0,000 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok pozna več 

različnih vrst sadja. 

1,68 1,442 2,48 1,315 4287,000 0,000 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok pozna več 

različnih vrst zelenjave. 

1,66 1,383 2,38 1,295 4428,000 0,000 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok uživa več 

različnih vrst zelenjave (tudi tiste, ki jih prej ni užival). 

1,56 1,294 2,32 1,191 4163,500 0,000 

Projekt SŠSZ zmanjšuje socialno neenakost med 

otroki. 

2,06 1,505 2,71 1,415 4730,000 0,001 

O pomenu sadja in zelenjave sem na podlagi SŠSZ 

dosti izvedel-/a tudi sam/-a. 

1,51 1,309 2,21 1,216 4232,000 0,000 

Odkar na šoli poteka SŠSZ sem tudi sam/a bolj 

pozoren-/a na to, da v prehrano vključujemo več sadja. 

1,42 1,280 2,19 1,320 4150,500 0,000 

Odkar na šoli poteka SŠSZ sem tudi sam/-a bolj 

pozoren/-a na to, da v prehrano vključujemo več 

zelenjave. 

1,42 1,293 2,12 1,236 4204,000 0,000 

Ukrep SŠSZ je vplival na prehranjevalne navade v naši 

družini. 

1,24 1,068 1,71 1,077 4616,000 0,000 

Odkar na šoli poteka SŠSZ poskrbimo za to, da je 

doma sadje otroku bolj dostopno. 

1,42 1,273 2,28 1,393 4055,500 0,000 

Odkar na šoli poteka SŠSZ poskrbimo za to, da je 

zelenjava otroku bolj dostopna. 

1,46 1,301 2,22 1,321 4206,000 0,000 

Prebral/-a in upošteval/-a sem nasvete za starše, ki so 

objavljeni na spletni strani SŠSZ. 

1,23 1,066 1,82 1,214 4432,000 0,000 

Ukrep SŠSZ nas je spodbudil, da v družini uživamo več 

sadja. 

1,23 1,137 2,06 1,262 3812,000 0,000 

Ukrep SŠSZ nas je spodbudil, da v družini uživamo več 

zelenjave. 

1,23 1,167 2,05 1,233 3812,000 0,000 

Ukrep SŠSZ se mi zdi potreben. 2,64 1,786 3,56 1,376 4491,000 0,000 

Opombe: *M – aritmetična sredina je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikoli/nikakor; 2 – zelo 

redko/malo; 3 – včasih/delno; 4 – pogosto/zelo; 5 – zelo pogosto/povsem). 
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Starši otrok iz šole 1 se najmanj strinjajo s trditvami: »Ukrep SŠSZ nas je spodbudil, da v družini 

uživamo več zelenjave.«, »Ukrep SŠSZ nas je spodbudil, da v družini uživamo več sadja.« in  

»Prebral/-a in upošteval/-a sem nasvete za starše, ki so objavljeni na spletni strani SŠSZ.« (M = 

1,23). Tudi starši otrok iz šole 2 izražajo pri omenjenih trditvah nižje strinjanje, vendar v 

primerjavi s starši otrok iz šole 1 je strinjanje višje. Iz tega lahko sklepamo, da shema ni imela 

bistvenega vpliva na prehranjevalne navade v družini in se ideja ukrepa ni prenesla v družinsko 

okolje. 

 

Pri trditvi: »Ukrep SŠSZ zmanjšuje socialno neenakost med otroki.« lahko trdimo, da se z njo 

bolj strinjajo starši otrok iz šole 2 (M = 2,71) kot pa iz šole 1 (M = 2,06), vendar je na splošno 

stopnja strinjanja nizka (M ≤ 3).  

 

Glede na predstavljene podatke lahko sklepamo, da imajo starši otrok, ki obiskujejo šolo 2 bolj 

pozitivno stališče do ukrepa SŠSZ kot strarši otrok, ki obiskujejo šolo 1. 
 

 

3.3.4.2 Vpliv sheme glede na izobrazbo anketiranca 

 

Preglednica 22 prikazuje podatke strinjanja s trditvami v povezavi z vplivom sheme na 

prehranjevalne navade otrok in družine glede na izobrazbo anketiranca. Ugotovili smo, da se 

statistično pomembne razlike glede strinjanja s trditvami med različno izobraženimi anketiranci 

pojavljajo pri 11 od 19 trditvah v povezavi z vplivom sheme na prehranjevalne navade otrok in 

družine. Kljub statistično pomembnim razlikam ugotavljamo, da anketiranci ne glede na 

izobrazbo pri večini trditev izražajo nestrinjanje (M ≤ 3). Anketiranci z višjo in visoko strokovno 

izobrazbo izražajo nestrinjanje pri vseh trditvah, medtem ko anketiranci z nižjo izobrazbo 

izražajo strinjanje pri dveh od 19 trditev. Podatki kažejo, da je stopnja strinjanja s trditvami 

povezanimi z vplivom sheme na prehranjevalne navade otrok in družine pri vseh trditvah višja pri 

anketirancih z nižjo izobrazbo.  

 

Statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvami glede na izobrazbo anketiranca o vplivu 

sheme na prehranjevalne navade otrok in družine se pojavljajo v trditvah: »SŠSZ je dobro 

zasnovan ukrep.«, »Odkar šola sodeluje v SŠSZ, je moj otrok bolje seznanjen o pomenu uživanja 

sadja.«, »Odkar šola sodeluje v SŠSZ, je moj otrok bolje seznanjen o pomenu uživanja 

zelenjave.«, »Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok pozna več različnih vrst zelenjave.«, »O 

pomenu sadja in zelenjave sem na podlagi projekta SŠSZ dosti izvedel/-a tudi sam/-a.«, »Odkar 

na šoli poteka SŠSZ sem tudi sam-/a bolj pozoren-/a na to, da v prehrano vključujemo več 

sadja.«, »Odkar na šoli poteka SŠSZ sem tudi sam/-a bolj pozoren/a na to, da v prehrano 

vključujemo več zelenjave.«, »Odkar na šoli poteka SŠSZ poskrbimo za to, da je doma sadje 

otroku bolj dostopno.«, »Odkar na šoli poteka SŠSZ poskrbimo za to, da je zelenjava otroku bolj 

dostopna.«, »Ukrep SŠSZ nas je spodbudil, da v družini uživamo več sadja.« in »Ukrep SŠSZ 

nas je spodbudil, da v družini uživamo več zelenjave.«. 

 

S trditvijo »SŠSZ je dobro zasnovan ukrep.« se anketiranci z nižjo izobrazbo najbolj strinjajo (M 

= 3,26), anketiranci z višjo ali visoko strokovno izobrazbo pa se z omenjeno trditvijo manj 

strinjajo (M = 2,64). Sklepamo lahko, da ukrep bolj podpirajo starši z nižjo izobrazbo.  

 

S trditvama »Ukrep SŠSZ nas je spodbudil, da v družini uživamo več sadja.« in »Ukrep SŠSZ 

nas je spodbudil, da v družini uživamo več zelenjave.« se anketiranci z višjo ali visoko strokovno 
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izobrazbo najmanj strinjajo (M = 1,39). Tudi anketiranci z nižjo izobrazbo pri teh trditvah 

izražajo nestrinjanje.  

 

Na podlagi analize lahko sklepamo, da se pojavljajo razlike med različno izobraženimi 

anketiranci v opažanju sprememb prehranjevalnih navad pri otrocih in družini, od kar poteka na 

šoli SŠSZ. Nižje izobraženi anketiranci opažajo večji vpliv sheme od višje in visoko izobraženih, 

kljub temu pa se anketiranci ne glede na izobrazbo z nobeno od trditev o vplivu sheme na 

prehranjevalne navade otrok in družine izrazito ne strinja. 

 

Preglednica 22: Vpliv sheme na prehranjevalne navade otrok in družine glede na izobrazbo 

anketiranca 

 
TRDITEV IZOBRAZBA Mann-Whitney test 

1** 

N = 106 

2*** 

N = 118 

U α 

M* SD M* SD 

SŠSZ je dobro zasnovan ukrep. 3,26 1,436 2,64 1,610 4800,500 0,002 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, je moj otrok bolje 

seznanjen o pomenu uživanja sadja. 

2,84 1,388 2,46 1,466 5346,500 0,050 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, je moj otrok bolje 

seznanjen o pomenu uživanja zelenjave. 

2,85 1,426 2,36 1,411 5032,500 0,008 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok pogosteje uživa 

sadje. 

2,54 1,429 2,14 1,434 5387,500 0,065 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok pogosteje uživa 

zelenjavo. 

2,42 1,433 2,07 1,332 5501,000 0,104 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok pozna več 

različnih vrst sadja. 

2,27 1,483 1,88 1,372 5370,500 0,059 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok pozna več 

različnih vrst zelenjave. 

2,26 1,449 1,78 1,289 5108,500 0,014 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok uživa več 

različnih vrst zelenjave (tudi tiste, ki jih prej ni užival). 

2,08 1,273 1,79 1,313 5511,000 0,113 

Ukrep SŠSZ zmanjšuje socialno neenakost med otroki. 2,41 1,426 2,35 1,560 6251,500 0,996 

O pomenu sadja in zelenjave sem na podlagi SŠSZ 

dosti izvedel-/a tudi sam/-a. 

2,05 1,260 1,67 1,334 5113,500 0,015 

Odkar na šoli poteka SŠSZ sem tudi sam/-a bolj 

pozoren/-a na to, da v prehrano vključujemo več sadja. 

2,05 1,403 1,56 1,265 5013,000 0,008 

Odkar na šoli poteka SŠSZ sem tudi sam/-a bolj 

pozoren/-a na to, da v prehrano vključujemo več 

zelenjave. 

1,98 1,338 1,56 1,258 5124,500 0,015 

Ukrep SŠSZ je vplival na prehranjevalne navade v naši 

družini. 

1,55 1,079 1,40 1,110 5752,500 0,265 

Odkar na šoli poteka SŠSZ poskrbimo za to, da je doma 

sadje otroku bolj dostopno. 

2,14 1,508 1,56 1,230 4927,500 0,004 

Odkar na šoli poteka SŠSZ  poskrbimo za to, da je 

zelenjava otroku bolj dostopna. 

2,09 1,431 1,58 1,256 5002,500 0,007 

Prebral/-a in upošteval/a- sem nasvete za starše, ki so 

objavljeni na spletni strani SŠSZ. 

1,62 1,108 1,42 1,229 5416,500 0,067 

Ukrep SŠSZ nas je spodbudil, da v družini uživamo več 

sadja. 

1,91 1,377 1,39 1,110 4963,500 0,005 

Ukrep SŠSZ nas je spodbudil, da v družini uživamo več 

zelenjave. 

1,89 1,355 1,39 1,133 4978,000 0,006 

 

Ukrep SŠSZ se mi zdi potreben. 3,24 1,595 2,94 1,716 5710,000 0,246 

Opombe: *M – aritmetična sredina je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikoli/nikakor; 2 – zelo 

redko/malo; 3 – včasih/delno; 4 – pogosto/zelo; 5 – zelo pogosto/povsem); **1 – osnovnošolska ali srednja poklicna 

izobrazba; ***2 – višja ali visoka strokovna izobrazba. 
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3.3.4.3 Vpliv sheme glede na razred, ki ga obiskuje otrok 

 

Zanimalo nas je, ali je shema različno vplivala na prehranske navade otrok in družine glede na 

razred, ki ga obiskuje otrok. Podatki (Preglednica 23) kažejo, da se statistično pomembne razlike 

pojavljajo pri 9 od 19 trditev, s trditvami glede vpliva sheme na prehranjevalne navade otrok in 

družine pa se anketiranci v nobenem primeru izrazito ne strinjajo.  

 

Statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvami o vplivu sheme na prehranjevalne navade 

otrok in družine se pojavljajo pri trditvah: »O pomenu sadja in zelenjave sem na podlagi SŠSZ 

dosti izvedel/-a tudi sam/-a.«, »Odkar na šoli poteka SŠSZ sem tudi sam/-a bolj pozoren/-a na to, 

da v prehrano vključujemo več sadja.«, »Odkar na šoli poteka ukrep SŠSZ, sem tudi sam/-a bolj 

pozoren/a na to, da v prehrano vključujemo več zelenjave.«, »Ukrep SŠSZ je vplival na 

prehranjevalne navade v naši družini.«, »Odkar na šoli poteka SŠSZ, poskrbimo za to, da je doma 

sadje otroku bolj dostopno.«, »Odkar na šoli poteka SŠSZ, poskrbimo za to, da je zelenjava 

otroku bolj dostopna.«, »Prebral/-a in upošteval/-a sem nasvete za starše, ki so objavljeni na 

spletni strani SŠSZ.«, »Ukrep SŠSZ nas je spodbudil, da v družini uživamo več sadja.« in »Ukrep 

SŠSZ nas je spodbudil, da v družini uživamo več zelenjave.«.  

 

Podatki v Prilogi 2 - Preglednica 2 kažejo, med katerimi razredi se pojavljajo statistično 

pomembne razlike. Pri trditvah »O pomenu sadja in zelenjave sem na podlagi SŠSZ dosti 

izvedel/a tudi sam/a.« in »Ukrep SŠSZ je vplival na prehranjevalne navade v naši družini.« 

Statistično pomembne razlik glede na razred, ki ga obiskuje otrok niso bile ugotovljene.  

 

S trditvijo »Odkar na šoli poteka SŠSZ sem tudi sam/a bolj pozoren/a na to, da v prehrano 

vključujemo več sadja.« se glede na post-hoc test pojavljajo razlike med 3. in 6. razredom. S 

trditvijo se anketiranci, ki imajo otroka v 6. razredu bolj strinjajo (M = 1,93) od tistih, ki ga imajo 

v 3. (M = 1,39), v obeh primerih pa se kaže nizka stopnja strinjanja s trditvijo.  

 

Pri trditvah »Odkar na šoli poteka SŠSZ sem tudi sam/a bolj pozoren/a na to, da v prehrano 

vključujemo več zelenjave.« in »Odkar na šoli poteka SŠSZ poskrbimo za to, da je zelenjava 

otroku bolj dostopna.«  post-hoc test pokaže statistično pomembne razlike med 3. in 6. razredom 

ter med 3. in 8. razredom. V obeh primerih se s trditvijo najmanj strinjajo starši otrok v 3. 

razredu. Iz podatkov je razvidno, da se s prvo trditvijo enako strinjajo starši, ki imajo otroke v 6. 

in 8. razredu (M = 1,90), medtem ko se starši otok v 3. razredu nekoliko manj (M = 1,35). 

Skladno s prvo trditvijo se tudi z drugo bolj strinjajo starši otrok v 8. (M = 2,00) in 6. (M = 1,95) 

razredu, medtem ko se starši otrok v 3. razredu nekoliko manj (M = 1,40). Omenjeni trditvi se 

dopolnjujeta, saj obe preverjata povečan vnos zelenjave, zato se pričakovano rezultati skladajo. 

Rezultati kažejo, da starši mlajših otrok shemi pripisujejo manjši vpliv na povečan vnos zelenjave 

v družini, kot starši starejših otrok. 

 

Pri trditvah »Odkar na šoli poteka SŠSZ poskrbimo za to, da je doma sadje otroku bolj 

dostopno.« in »Prebral/-a in upošteval-/a sem nasvete za starše, ki so objavljeni na spletni strani 

SŠSZ.« post-hoc test pokaže statistično pomembne razlike med 3. in 8. razredom. Iz 

predstavljenih podatkov vidimo, da se s prvo trditvijo bolj strinjajo starši otrok v 8. razredu (M = 

2,01) od tistih, ki imajo otroka v 3. razredu (M = 1,44). Tudi pri drugi trditvi se bolj strinjajo 

starši otrok v 8. razredu (M = 1,76) od staršev, ki imajo otroka v 3. razredu (M = 1,16). Tudi ti 

rezultati kažejo, da starši mlajših otrok pripisujejo shemi manjši vpliv na prehransko vedenje v 

družini kot starši starejših otrok. 
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Pri trditvah »Ukrep SŠSZ nas je spodbudil, da v družini uživamo več sadja.« in »Ukrep SŠSZ nas 

je spodbudil, da v družini uživamo več zelenjave.« post-hoc test pokaže statistično pomembne 

razlike med 3. in 6. razredom in med 3. in 8. razredom. Pri obeh trditvah se najbolj strinjajo starši 

otrok v 8. razredu (M = 1,88; M = 1,85), nekoliko manj starši otrok v 6. razredu (M = 1,72), in 

najmanj starši otrok v 3. razredu (M = 1,19).  

 

Preglednica 23: Mnenje staršev o vplivu sheme na prehranjevalne navade otrok in družine glede 

na razred, ki ga obiskuje otrok 

 
TRDITEV RAZRED Kruskal–

Wallisov test 

3. R 

N= 57 

6. R 

N= 100 

8. R 

N= 67 

Skupaj 

N= 224 

U α 

M* SD M* SD M* SD M* SD 

SŠSZ je dobro zasnovan ukrep. 2,65 1,695 2,89 1,645 3,24 1,244 2,93 1,559 2,747 0,253 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, je moj otrok 

bolje seznanjen o pomenu uživanja sadja. 

2,40 1,557 2,65 1,540 2,82 1,141 2,64 1,439 1,418 0,492 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, je moj otrok 

bolje seznanjen o pomenu uživanja 

zelenjave. 

2,47 1,582 2,51 1,514 2,81 1,158 2,59 1,437 1,050 0,592 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok 

pogosteje uživa sadje. 

2,09 1,550 2,31 1,489 2,57 1,246 2,33 1,442 3,443 0,179 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok 

pogosteje uživa zelenjavo. 

2,02 1,529 2,23 1,420 2,42 1,195 2,23 1,388 2,356 0,308 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok 

pozna več različnih vrst sadja. 

1,95 1,619 2,07 1,437 2,16 1,274 2,07 1,436 0,993 0,609 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok 

pozna več različnih vrst zelenjave. 

1,91 1,539 1,99 1,403 2,12 1,225 2,01 1,385 0,989 0,610 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok 

uživa več različnih vrst zelenjave (tudi tiste, 

ki jih prej ni užival). 

1,67 1,456 2,01 1,299 2,03 1,141 1,93 1,300 3,704 0,157 

Ukrep SŠSZ zmanjšuje socialno neenakost 

med otroki. 

1,98 1,553 2,60 1,484 2,37 1,412 2,38 1,495 5,721 0,057 

O pomenu sadja in zelenjave sem na podlagi 

SŠSZ dosti izvedel/-a tudi sam/-a. 

1,51 1,351 1,99 1,360 1,93 1,159 1,85 1,310 5,984 0,050 

Odkar na šoli poteka SŠSZ sem tudi sam-/a 

bolj pozoren/-a na to, da v prehrano 

vključujemo več sadja. 

1,39 1,292 1,93 1,394 1,93 1,283 1,79 1,351 7,958 0,019 

Odkar na šoli poteka  SŠSZ sem tudi sam/-a 

bolj pozoren/-a na to, da v prehrano 

vključujemo več zelenjave. 

1,35 1,275 1,90 1,352 1,90 1,220 1,76 1,310 8,821 0,012 

Ukrep SŠSZ je vplival na prehranjevalne 

navade v naši družini. 

1,14 1,093 1,57 1,103 1,60 1,045 1,47 1,096 9,745 0,008 

Odkar na šoli poteka SŠSZ poskrbimo za to, 

da je doma sadje otroku bolj dostopno. 

1,44 1,363 1,94 1,427 2,01 1,331 1,83 1,396 7,517 0,023 

Odkar na šoli poteka SŠSZ  poskrbimo za 

to, da je zelenjava otroku bolj dostopna. 

1,40 1,321 1,95 1,410 2,00 1,267 1,83 1,363 8,668 0,013 

Prebral/-a in upošteval/-a sem nasvete za 

starše, ki so objavljeni na spletni strani 

SŠSZ. 

1,16 1,146 1,56 1,217 1,76 1,074 1,52 1,175 12,515 0,002 

Ukrep SŠSZ nas je spodbudil, da v družini 

uživamo več sadja. 

1,19 1,187 1,72 1,288 1,88 1,225 1,63 1,267 12,246 0,002 

Ukrep SŠSZ nas je spodbudil, da v družini 

uživamo več zelenjave. 

1,19 1,187 1,72 1,288 1,85 1,222 1,63 1,264 11,527 0,003 

Ukrep SŠSZ se mi zdi potreben. 2,67 1,835 3,23 1,644 3,21 1,493 3,08 1,663 3,437 0,179 

Opombe: *M – aritmetična sredina je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikoli/nikakor; 2 – zelo 

redko/malo; 3 – včasih/delno; 4 – pogosto/zelo; 5 – zelo pogosto/povsem). 
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Iz analize lahko sklepamo, da starši mlajših otrok shemi pripisujejo manjši vpliv na 

prehranjevalne navade njihovih otrok in vpliv na prehransko vedenje v družini kot starši starejših 

otrok, vendar na splošno starši shemi ne pripisujejo velikega vpliva. To lahko pripišemo temu, da 

starši večji vpliv na prehranjevanje svojih otrok pripisujejo lastni vzgoji in zgledu. Predvsem 

starši mlajših otrok, ki se vzgoji in skrbi za otroka še bolj posvečajo, menijo, da so za zdrave 

prehranjevalne navade njihovih otrok zaslužni predvsem oni sami.  
 

3.3.5 PREDLOGI IN MNENJA STARŠEV 

 

Veliko staršev je izpostavilo, da ukrepa ne poznajo in so imeli težave pri odgovarjanju na 

predhodna vprašanja, zato predlagajo izvajalcem ukrepa, da naj več sredstev preusmerijo v 

promocijo in obveščanje javnosti, predvsem staršev. Veliko staršev je izrazilo tudi podporo 

ukrepu. Navajm nekaj izjav, ki opisujejo omenjeno:  

 

A: »S shemo nisem seznanjena oz. nisem seznanjena s shemo na naši šoli, zato na zgornja 

vprašanja in na zadnje vprašanje ne morem odgovoriti.« 

 

B: »Za ukrep slišim prvič, tako da bi izvajalci lahko precej več naredili za njegovo promocijo.«   
 

C: »Sheme ne poznam. Vsekakor pa podpiram, da otroci v šoli in doma dobijo več sadja in 

zelenjave. Shemo bi morali bolj oglaševati.«  

 

Č: »O projektu bi morali bolj obveščati starše, saj smo obveščeni bolj slab. Ravno tako otroci 

zelo malo vedo o tem projektu.«  

 

D: »Ne poznam projekta, se pa strinjam, da je to za otroke dobro, ker nekateri ne uživajo dovolj 

sadja in zelenjave.« 

 

Nekateri starši so mnenja, da je ukrep dober le za otroke, ki imajo sadje in zelenjavo radi, ne pa 

za tiste, ki ga ne marajo, o čemer poroča tudi M. Ferlan (2011). Omenjeno ugotovitev potrjujemo 

z izjavo:  

 

A: »Svetovala bi jim, naj ne vsiljujejo sadja ali zelenjave otrokom, če ga ti nočejo, ker to nima 

nobenega učinka.« 

 

Iz nekaterih odgovorov sklepamo, da nekateri starši zmotno mislijo, da je ukrep SŠSZ del šolske 

prehrane in ne samostojen ukrep:  

 

A: »Otroci se vse preveč pritožujejo nad šolsko prehrano. Bolj okusno pripravljenih kosil, kjer je 

okusno pripravljena predvsem zelenjava, je premalo.« 

 

Nekaterim staršem se zdi ukrep za njihove otroke nepotreben, ker menijo, da je naloga staršev, da 

poskrbijo za zdrave prehranjevalne navade svojih otrok. Ob enem nekateri ukrep podpirajo in se 

jim zdi primeren predvsem za tiste otroke, ki doma nimajo na razpolago dovolj sadja in 

zelenjavo. Nekaj odgovorov, ki to potrjujejo: 

 

A: »Samega ukrepa ne poznam, je pa verjetno primeren za tiste, ki doma ne jedo sadja in 

zelenjave. Pri nas doma je oboje vsakodnevno na jedilniku.« 
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 B: »Moj otrok se je že od doma naučil in navadil uživati sadje in zelenjavo. Večjega vpliva na 

moje otroke shema nima. Sami bi morali doma skrbeti za to, da otrok poje sadje oz. zelenjavo. 

Starši se ne bi smeli toliko naslanjati na šolo. Če tudi je sadje v šoli na razpolago, je premalo 

časa, da otrok poje obrok in nato še sadje.«  

 

C: »Moje mnenje: če sami starši nimajo radi sadja in zelenjave, jih tudi otroku ne znajo nuditi 

oz. jih spodbujati. V naši družini smo vsi enaki, da radi uživamo različno sadje in zelenjavo 

večkrat na dan. In če je priprava bolj barvita, je toliko bolj zanimiva za jesti. Tako da shema 

šolskega sadja in zelenjave ni naredila kakšne spremembe.«  

 

Č: »Prehranjevalne navade se začnejo oblikovati v družini!!! Velik vpliv nanje imajo vrstniki, 

reklame (slaba živila). Priprava zelenjave – preveč kuhana in s tem okus ni več pravi. Napake 

staršev – kuhanje po želji otroka (izgovor, tako vsaj nekaj poje). Projekt naj se nadaljuje + 

sodelovanje z lokalnimi pridelovalci.«  

 

D: »Da bi uporabili denar za kaj bolj koristnega. Zmanjšajte vpliv države in šole ter pustite 

družine bolj pri miru.«  

 

Nekateri od staršev so izrazili pripombe na ponudbo: 

 

A: »Velika škoda je, da je kdaj na voljo sadje, ki ga otroci ne poznajo. Takrat ga v velikih 

količinah ostane. Čemu?« 

 

B: »Pri izbiri sadja/zelenjave je treba preveriti ali so ti v določenem trenutku res užitni – pogosto 

so jabolka trda kot kamen, tudi hruške in jih tudi starši ne bi zaužili nerazrezane.«  

 

Takšnih pripomb ne gre prezreti, vendar je potrebno na to opozoriti dobavitelja, ki mora poskrbeti 

za ustrezno kakovost in sprejemljivost sadja in zelenjave. Otrokom je potrebno zagotoviti 

primerno kakovost, obliko, zrelost in jih motivirati k uživanju novih, nepoznanih vrst sadja in 

zelenjave. Le na ta način bomo otroke spodbudili k večjemu uživanju sadja in zelenjave, 

neustrezen način ponujanja pa jih lahko tudi odvrne od uživanja.  

  

Veliko staršev je izrazilo željo, da bi bil večji poudarek na domačem – lokalnem, ekološko 

pridelanem sadju in zelenjavi:  

 

A: »Da res kupujejo pri domačih prodajalcih in s tem dodatno podprejo okoliške pridelovalce in 

naj ne gledajo samo na denar.« 

 

B: »Pri tem projektu bi bilo potrebno predvsem več povezovanja z lokalnimi pridelovalci sadja in 

zelenjave, da bi s tem zvišali kvaliteto hrane, ki jo zaužijejo naši otroci.« 

 

C: »Sadje in zelenjava naj bosta iz eko pridelave in predvsem lokalna; ne pa iz Mercatorja oz. od 

ponudnikov, ki so najugodnejši.« 

 

Č: »Ozaveščanje o pomenu zdrave, lokalno pridelane hrane, vključitev lokalnih pridelovalcev 

sadja in zelenjave ...«   

 

Pogost predlog staršev je bil, da bi otroci sadje in zelenjavo pridelovali in pripravljali sami:  
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A: »Če bi učenci sami pridelovali sadje in zelenjavo ter jih uporabljali pri pripravi obrokov, bi 

jih mogoče jedli rajši.« 

 

B: »… Kjer je mogoče, bi učenci zasadili vrt in sadovnjak v okolici šole, v katerem bi sami 

spoznavali in pridelovali hrano v simbolnem in konkretnem pomenu.« 

 

C: »Če imajo možnost, naj si sami pridelajo sadje in zelenjavo.« 

 

Nekateri starši se pritožujejo, da je glede ukrepa preveč birokracije, kar je pokazala tudi raziskava 

Ferlanove (2011), kjer so ta problem izpostavili učitelji. Odgovor, ki izpostavlja problem: 

 

A: »… predvideni znesek na otroka je sramota za državo; 99 % sredstev naj se porabi za 

sadje/zelenjavo in 1 % za birokracijo.« 

 

Nekateri starši nimajo pripomb o ukrepu SŠSZ in ne bi ničesar spreminjali:  

 

A: »Mislim, da je projekt dober, upam, da se bo izvajal tudi v bodoče.« 

 

B: »Ničesar ne bi spreminjala! Dobri ste!« 

 

C: »Zelo ste uspešni, ničesar ne bi spremenili.« 

 

Poleg navedenih pripomb so starši predstavili tudi predloge glede ponudbe in izobraževanja, ki 

jih navajam v nadaljevanju (Preglednica 24):  

 

Preglednica 24: Predlogi staršev glede ponudbe in izobraževanja v sklopu SŠSZ 

 

PONUDBA IZOBRAŽEVANJE 

Bolj pogosto razdeljevanje Predavanja za starše in otroke 

Ponudba sadja v različnih oblikah; npr. smuti, 

narezano sadje  

Različne delavnice, stojnice in kuharski 

tečaji, kjer bi pripravljali in predstavili jedi iz 

sadja in zelenjave 

Bolj pestra ponudba; več oreščkov in suhega 

sadja, več zelenjave 

Gledanje poučnih oddaj in dokumentarnih 

filmov 

Spremenjen čas razdeljevanja; npr. za zajtrk Spodbujanje vrtičkarstva in praktičnih znanj 

Upoštevanje želja otrok Ogled kmetij, nasadov, tržnic 
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4 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 

4.1  RAZPRAVA 
 

Z raziskavo stališč staršev o SŠSZ smo želeli ugotoviti, kakšne so potencialne možnosti za 

realizacijo tako kratkoročnih kot dolgoročnih ciljev tega ukrepa. M. Ferlan (2011) poudarja, da je 

projekt kot tak lahko v celoti uspešen zgolj z ustrezno in zadostno motivacijo vseh vpletenih (tj. 

učencev, učiteljev, staršev in dobaviteljev). Na končni rezultat uspešnosti ukrepa SŠSZ vpliva 

splet različnih dejavnikov, med katerimi so glavni: pogostost ponujenega sadja in zelenjave, čas 

ponudbe, način ponudbe, vrsta in pestrost ponujenega sadja oz. zelenjave, okolje, v katerem se 

šola nahaja, izobraževalne in promocijske aktivnosti, ki jih izvaja šola (za učence, učitelje in 

starše). Sama shema zagotovi, da je sadje in zelenjava otrokom bolj pogosto na razpolago v šoli, 

od staršev pa je odvisno, ali bodo več sadja in zelenjave zagotovili tudi doma. Ključne 

determinante, na podlagi katerih smo želeli ugotoviti, kakšna stališča imajo starši do ukrepa 

SŠSZ, so bile: uživanje in spodbujanje uživanja sadja in zelenjave v družini, poznavanje ukrepa 

SŠSZ in mnenje staršev o vplivu ukrepa SŠSZ na prehranjevalne navade otrok in družine.  

 

4.1.1 UŽIVANJE IN SPODBUJANJE UŽIVANJA SADJA IN ZELENJAVE V DRUŽINI 

 

Prehranjevalne navade se oblikujejo v družini, prenašajo se s staršev na otroke. Starši 

predstavljajo otroku vzor, zato je pomembno, da se zdravo prehranjujejo tudi sami. Raziskave 

kažejo, da so na vnos sadja in zelenjave pri otrocih najbolj vplivali dejavniki družinskega okolja, 

predvsem prehranjevalne navade staršev ter dostopnost sadja in zelenjave v družinskem okolju 

(Wolnicka idr., 2015). Z analizo odgovorov na anketna vprašanja smo ugotovili, da imajo starši v 

družinah pozitiven odnos do uživanja sadja in zelenjave in da k temu spodbujajo tudi otroke.  

 

Analiza je pokazala, da starši otroke pogosto spodbujajo k uživanju sadja in zelenjave in se z 

njimi pogovarjajo o pomenu za zdravje tako sadja kot zelenjave (bolj pogosto o pomenu 

zelenjave). Starši ocenjujejo, da tudi na nevsiljiv način občasno otroku predstavijo značilnosti 

posamezne vrste sadja ali zelenjave. M. Ferlan (2011) ugotavlja, da je otrokom zelo pomemben 

pogovor s starši o pomenu sadja in zelenjave za zdravje. Spodbude uživanja sadja in zelenjave s 

strani staršev in upoštevanje zdravih prehranjevalnih navad zagotavljajo dolgoročen uspeh ukrepa 

SŠSZ.  

 

Ugotovili smo, da med starši prevladuje mnenje, da so o pomenu sadja in zelenjave za zdravje 

dobro informirani. Po Poročilu o evalvaciji SŠS v šolskem letu 2010/2011 (Fajdiga-Turk idr., 

2011) sodeč, so starši z zdravim načinom življenja dobro seznanjeni, saj so v 75,7 % pravilno 

odgovorili na vsa zastavljena vprašanja v zvezi s prehranjevanjem. M. Ferlan (2011) ugotavlja, da 

nekateri starši menijo, da je informacij o pomenu sadja in zelenjave dovolj in ni potrebe po 

dodatnem izobraževanju.  

 

Raziskava M. Ferlan (2011) je pokazala, da nekateri otroci izražajo željo, da bi doma sladke in 

slane prigrizke nadomestilo sadje in zelenjava, kar bi jih motiviralo za večje uživanje. Poleg tega 

si otroci želijo doma več različnih vrst sadja in zelenjave na vidnem mestu, kar bi jih opomnilo na 

pomembnost uživanja in jih še dodatno spodbudilo k temu. Po izsledkih raziskav otroci, ki imajo 

doma sadje in zelenjavo ponujeno in na dosegu (npr. košara sadja na mizi, vnaprej pripravljena 

zelenjava v hladilniku, med obroki ipd.), po teh živilih posegajo pogosteje, manj pa po nezdravih 
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prigrizkih (Story idr., 2002, v Vrečar, 2010). V raziskavi smo ugotovili, da v povprečju starši 

otrokom pogosto ponudijo sadje namesto nezdravih prigrizkov, redkeje zelenjavo. Podatki 

kažejo, da je otrokom sadje doma na razpolago na vidnem mestu pogosto oz. zelo pogosto, 

zelenjava pa nekoliko redkeje. Podobno poroča V. Fajdiga-Turk idr. (2011): sadje je doma 

večinoma vedno na razpolago pri 79,1 % anketiranih, zelenjava pa pri 69,1 %.  

 

Otroci, ki so bili udeleženi v raziskavi M. Ferlan (2011), so prepričani, da bi bistveno več sadja in 

zelenjave zaužili, če bi bilo okusno in zanimivo pripravljeno ali vsaj narezano. Starši udeleženi v 

naši raziskavi so (dokaj) pogosto pozorni, da je videz in okus sadja in zelenjave privlačen. V 

povprečju starši občasno otrokom sadje in zelenjavo narežejo na koščke, da ga zaužijejo. Dokaj 

pogosto starši pripravijo sadje in zelenjavo na različne načine (npr. solata, sadna kupa, smuti, sok 

itd.). Podatki raziskave kažejo, da starši pripravijo in postrežejo otrokom bolj pogosto sadje kot 

zelenjavo. Pri teh trditvah so se pokazale tudi statistično pomembne razlike med starši, katerih 

otroci obiskujejo različne šole; starši otrok na šoli 2 bolj pogosto pripravljajo otrokom sadje in 

zelenjavo na različne načine kot starši otrok na šoli 1. Starši sadje najpogosteje ponudijo otrokom 

celo, nepredelano (29,46 %), pogosti odgovori so bili tudi: narezano na koščke (26,78 %), sveže 

sadje (17,41 %), sadne solate oz. sadne kupe (15,63 %) in smutiji (14,29 %). Zelenjavo 

najpogosteje ponudijo otroku v obliki solat (39,73 %), pogosti odgovori so bili tudi: kuhano oz. 

dušeno (37,50 %), kot priloga (35,27 %), presno (15,18 %) in v enolončnicah oz. juhah (12,50 

%).  

 

Otroci udeleženi v raziskavi M. Ferlan (2011) so mnenja, da bi bila lahko učinkovita motivacija 

doma tudi sodelovanje pri sajenju in obiranju sadja in zelenjave. Naša raziskava je pokazala, da 

otroci v povprečju občasno doma sodelujejo pri pripravi hrane in pri delu na vrtu in/ali v 

sadovnjaku. Pri slednji trditvi se pojavljajo statistično pomembne razlike med starši, katerih 

otroci obiskujejo različne šole. Otroci, ki obiskujejo šolo 2, pogosteje sodelujejo pri delu na vrtu 

in/ali v sadovnjaku kot otroci, ki obiskujejo šolo 1. Rezultat lahko pripišemo različnemu tipu 

naselja ,v katerem se šola nahaja in posledično različnim možnostim za tovrstno aktivnost; šola 1 

leži v tipično mestnem okolju, šola 2 pa v pretežno ruralnem okolju. 

 

M. Gabrijelčič-Blenkuš (2009d) navaja, da gospodinjstva z najnižjim dohodkom, kupijo najmanj 

sadja na člana gospodinjstva, čeprav ta gospodinjstva porabijo največji delež mesečnega dohodka 

za hrano. To lahko pomeni manjšo možnost zdrave prehranske izbire za člane teh gospodinjstev. 

Otroci z nižjim socialno-ekonomskim statusom imajo na razpolago manjše količine sadja in 

zelenjave, zato je za njih SŠSZ še bolj dobrodošla (Fajdiga-Turk idr., 2011). S trditvijo: »Zdrava 

hrana je draga.« se anketiranci v naši raziskavi dokaj strinjajo. S trditvijo se statistično 

pomembno bolj strinjajo anketiranci z nižjo izobrazbo od tistih z višjo ali visoko strokovno 

izobrazbo. Sklepamo, da imajo nižje izobraženi tudi nižji socialno-ekonomski status kot višje ali 

visoko strokovno izobraženih. 

   

Po podatkih M. Ferlan (2011) so 14-letniki izpostavili starše kot vzornike pri oblikovanju zdravih 

prehranjevalnih navad. Naša raziskava je pokazala, da se starši v povprečju ne strinjajo s trditvijo, 

da jim za pripravo zdrave hrane primanjkuje časa, kar je v nasprotju z rezultati analize, ki kažejo, 

da starši v večini primerov ne obedujejo vseh treh obrokov skupaj z otroki vsak dan. Največ 

anketirancev vsak dan skupaj večerja (51,8 %), nekoliko manj jih kósi (33,9 %) in najmanj  

zajtrkuje (20,5 %). Poleg tega ne vključujejo dovolj pogosto v obroke sadja in zelenjave glede na  

priporočila SZO, čeprav se v veliki meri strinjajo s trditvami, da njihovi otroci pojedo zadostno 

količino sadja in zelenjave, pri čemer se bolj strinjajo, da pojedo dovolj sadja. Strinjajo se, da v 
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družini jedo zdravo hrano. Še bolj se strinjajo s trditvami, da je njihova domača prehrana bogata s 

sadjem in zelenjavo, s tem, da se bolj strinjajo, da je bolj bogata z zelenjavo kot s sadjem. Po 

podatkih V. Fajdiga-Turk idr. (2011) starši radi uživajo sadje in zelenjavo, saj v 91,0 % uživajo 

vse vrste sadja in v 85,3 % vse vrste zelenjave. Prav tako jedo vsakodnevno sadje v 79,3 % in 

zelenjavo v 73,9 %. Ocenjujemo, da je na tem področju še dovolj možnosti, da bi lahko bili starši 

še boljši zgled otrokom glede zdravega prehranjevanja in uživanja sadja in zelenjave. 

  

Analiza naše raziskave ni pokazala statistično pomembnih razlik glede uživanja in spodbujanja k 

uživanju sadja in zelenjave v družini glede na šolo, ki jo obiskuje otrok, izobrazbo starša ali 

razred, ki ga obiskuje otrok.  

 

4.1.2 POZNAVANJE UKREPA SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 

 

Eden ključnih vidikov naše raziskave je bil ugotoviti, kako dobro starši poznajo ukrep SŠSZ. 

Dosedanje raziskave (Fajdiga-Turk idr., 2011; Ferlan, 2011) kažejo, da se večinoma starši ne 

vključujejo v dejavnosti in posledično o ukrepu SŠSZ niso dobro informirani, podobno je 

pokazala tudi naša raziskava. Ugotovili smo, da starši slabo poznajo ukrep SŠSZ, vendar se je 

izkazalo, da se poznavanje ukrepa bistveno razlikuje glede na šolo, ki jo obiskuje otrok. Na 

vprašanje: »Kaj je Shema šolskega sadja in zelenjave?« večina staršev ni odgovorila (31,25 %) 

ali je odgovorila z »ne vem« (25,45 %), pri čemer je bil večji delež staršev otrok na šoli 1. Vzrok 

temu je najverjetneje slabo informiranje staršev o ukrepu. Ostali odgovori so pogosto navajali, da 

gre za sadje in zelenjavo, ki je na razpolago otrokom v šoli (23,21 %), brezplačno sadje in 

zelenjavo (9,82 %), poteka enkrat ali dvakrat tedensko (8,04 %), gre za ukrep EU oz. program 

EU kmetijske politike (6,7 %). Pri vseh odgovorih je bil delež staršev, ki so odgovorili, bistveno 

večji na šoli 2. Ocenjujemo, da so bili starši na šoli 2 bolj informirani o SŠSZ. Poleg tega so le 

starši otrok na šoli 2 v odgovoru omenjali, da gre za sezonsko sadje in zelenjavo (4,91 %) in da 

mora biti to lokalnega izvora (4,91 %). Po podatkih M. Ferlan (2011) je bila dobra polovica 

staršev o ukrepu informiranih, informacije pa so dobili v publikaciji šole, na roditeljskem 

sestanku, od otrok in na šoli. Izkazalo se je, da starši otrok v višjih razredih, ki niso informirani, 

najverjetneje šolo manjkrat obiščejo. 

 

Na informiranost staršev vpliva njihova pripravljenost sodelovanja s šolo: obisk roditeljskih 

sestankov in govorilnih ur, spremljanje spletne strani in branje publikacije (Ferlan, 2011). Naša 

raziskava je pokazala, da starši večinoma spletne strani SŠSZ niso obiskali ali so jo zelo redko. 

Na šoli 1 je bistveno več staršev, ki spletne strani še niso obiskali, med tistimi, ki so jo obiskali, 

pa je največ takih, ki spletno stran obiščejo zelo redko. Poleg tega se je izkazalo, da večina 

staršev na šoli 1 o ukrepu ni bila informirana iz nobenih virov (56,9 %), delež takih na šoli 2 je 

relativno nizek (10,2 %). Na šoli 2 je večina staršev pridobila informacije o ukrepu na 

roditeljskem sestanku v šoli (64,8 %), na šoli 1 jih je bilo na ta način informiranih bistveno manj 

(15,5 %). Pod odgovorom »drugo« se je pojavila tudi navedba, da so o ukrepu prvič slišali iz 

vprašalnika v naši raziskavi. Veliko staršev navaja, da ukrepa ne poznajo in da si želijo več 

informacij o njem. Po pogovorih z vodjama šolske prehrane na obeh šolah smo ugotovili, da šola 

1 ni posvečala posebne pozornosti glede informiranja staršev o SŠSZ, medtem ko so na šoli 2 o 

ukrepu govorili na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Izkazalo se je, da je bistveno, da 

učitelji staršem predstavijo ukrep kot posebno točko dnevnega reda, sicer informacije ne pridejo 

do staršev in posledično ni sodelovanja s starši. Do podobnih zaključkov je prišla tudi M. Ferlan 

(2011). Iz rezultatov naše raziskave se je pokazalo tudi, da so anketiranci z višjo in visoko 

izobrazbo v večjem deležu neinformirani o ukrepu v primerjavi z nižje izobraženimi.  
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Eden od kazalcev poznavanja ukrepa SŠSZ je tudi seznanitev z vrstami sadja in zelenjave, ki se 

delijo na šoli in pogostost razdeljevanja. Analiza je pokazala, da so starši najpogosteje od sadja 

navedli: jabolka (48,66 %), hruške (33,48 %) in jagode (25,45 %), kar so po podatkih iz drugih 

raziskav tudi najpogostejše vrste sadja, ki so jih delili na šolah (Fajdiga-Turk idr., 2011; Ferlan, 

2011). Tudi vodji šolske prehrane obeh šol sta na prvem mestu potrdili jabolka, nato hruške, 

sledijo jagode in grozdje. Od zelenjave so najpogosteje navedli korenje (19,20 %), ki je tudi po 

podatkih drugih raziskav najpogosteje zastopano (Fajdiga-Turk idr., 2011; Ferlan, 2011). Vodja 

šolske prehrane na šoli 2 je potrdila, da se od zelenjave najpogosteje deli korenje, pa tudi 

paradižnik in da se pogosteje deli sadje kot zelenjava. Pogovor z vodjo šolske prehrane na šoli 1 

je razkril, da zelenjave ne delijo, kar so navedli tudi nekateri starši, vendar pogosteje pri šoli 2, ki 

jo občasno deli. Presenetljivo je na drugem mestu med navedeno zelenjavo zelena solata (14,28 

%), ki je sploh ni na seznamu, ki ga določa uredba (Uredba o izvajanju SŠS, 2012). Od sadja in 

zelenjave, ki jih ni na seznamu, so med navedenimi še: ananas, pomaranče, banane, rdeča pesa, 

krompir, špinača, koruza, grah, čebula, fižol, čičerika, brokoli, kalčki in kuhana zelenjava. Iz tega 

sklepamo, da nekateri starši menijo, da je shema del šolske prehrane in ne samostojen projekt, kar 

kažejo tudi nekateri odgovori pri ostalih vprašanjih iz tega sklopa. Ne gre pa zanemariti dejstva, 

da je večinski delež staršev navedlo, da ne vedo, katere vrste sadja in zelenjave se delijo v sklopu 

projekta, od tega jih je za sadje navedlo 45,09 %, za zelenjavo pa 65,63 %. V obeh primerih je bil 

delež staršev, ki so navedli, da ne vedo, bistveno večji na šoli 1.  

 

Relativno pogosto se pojavlja predlog, da bi bilo ponujeno sadje in zelenjava narezano na koščke, 

vendar pa je nedavna raziskava pokazala, da so učenci, ki so prejeli vnaprej narezano sadje in 

zelenjavo, to bistveno slabše sprejeli kot učenci, ki so prejeli nenarezano. Analiza je pokazala, da 

so senzorični primanjkljaji in negativne lastnosti embalaže pri vnaprej narezanem sadju in 

zelenjavi bistveno in negativno vplivali na uživanje ponujenega sadja in zelenjave pri otrocih. 

Poleg tega ponudba nenarezanega sadja in zelenjave zagotavlja prihranek truda in časa za 

pripravo (Hirsch in von Germeten, 2015). Vendar predhodne raziskave opravljene v Sloveniji 

(Fajdiga-Turk, 2011; Ferlan, 2011) kažejo, da nekateri otroci sami izražajo željo, da bi jim bilo 

ponujeno narezano sadje in zelenjava. Zato bi lahko učitelji poskrbeli za sprotno rezanje sadja in 

zelenjave neposredno pred otroki, če bi opazili, da je v taki obliki bolj sprejeto.  

 

Nekateri starši so izrazili negativne pripombe glede kakovosti in vrst ponujenega sadja in 

zelenjave. Takšnih pripomb ne gre prezreti, vendar je potrebno na to opozoriti dobavitelja, ki 

mora poskrbeti za ustrezno kakovost in sprejemljivost sadja in zelenjave. Otrokom je potrebno 

zagotoviti primerno kakovost, obliko, zrelost in jih motivirati k uživanju novih nepoznanih vrst 

sadja in zelenjave. Le na ta način bomo otroke spodbudili k pogostejšemu uživanju sadja in 

zelenjave, neustrezen način ponujanja pa jih lahko tudi odvrne od uživanja.  

 

Veliko staršev je izrazilo željo, da bi bil večji poudarek na domačem, lokalnem, ekološko 

pridelanem sadju in zelenjavi, kar je tudi eden od vidikov ukrepa SŠSZ. Povečanje uživanja sadja 

in zelenjave je poleg izboljšanja zdravstvenega stanja ljudi vzročno- posledično povezano tudi z 

uravnavanjem domačega trga s sadjem in zelenjavo, podporo sadjarstvu in zelenjadarstvu, 

povečanjem stopnje samooskrbe in prehranske varnosti, krepitvijo lokalne identitete in razvojem 

podeželja (Uhan, 2015). S. Uhan (2015) ugotavlja, da se glede dobave sadja in zelenjave 

pojavljajo velike razlike med posameznimi regijami/pokrajinami. Pri oskrbi z lokalnimi pridelki 

se na določenih območjih pojavljajo geografski omejitveni dejavniki: nezadostne količine tržnega 

sadja in zelenjave v lokalnem okolju zaradi neugodnih klimatskih razmer, omejen nabor sadnih 

vrst in zelenjave, ki uspevajo, pomanjkanje tradicije pridelave ali nemotiviranost mladih 
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pridelovalcev, nepovezanost pridelovalcev pri trženju in neprepoznavnost lokalnih kmetov itd. 

Majhne periferne šole imajo težavo pri iskanju lokalnega dobavitelja za SŠSZ, saj so pogosto 

stroški transporta preveliki in kmetu sodelovanje z njimi ni rentabilno. Študija primera za 

območje Temeniškega podolja in Mirnske doline je pokazala, da je bila več  kot tretjina (56–68 

%) sadja in zelenjave odkupljenega neposredno od lokalnih kmetov, 15–31 % od kmetijskih 

zadrug, manj kot 20 % pa od trgovcev. Vendar pa izbrane šole ne predstavljajo reprezentativnega 

vzorca za celotno Slovenijo, kjer je odkup neposredno od lokalnih kmetov zgolj 28 %. Kmetom 

se je s SŠSZ odprlo novo tržišče, ki pa zaenkrat zaradi majhnih količin naročanja večini ne 

predstavlja pomembnega deleža odkupa (okrog 5 %). Kmetje največjo prednost v sodelovanju s 

SŠSZ vidijo v tem, da bi z dobrim sodelovanjem s šolami postali dobavitelji za redno šolsko 

prehrano. Poleg tega je to tudi promocija njihovih kmetij na šolah, med učitelji, starši in 

nenazadnje med otroki, ki so bodoči potrošniki.  

 

Poročilo o evalvaciji SŠS (Fajdiga-Turk idr., 2011) je pokazalo, da je večina šol razdeljevalo 

sadje oz. zelenjavo enkrat tedensko (62,2 %), 19,2 % večkrat na teden, 7,8 % pa na 14 dni. 

Nekatere šole so delile le določeno obdobje, druge pa celotno razdeljevalno obdobje. Vodji šolske 

prehrane sta povedali, da na šoli 1 razdeljujejo sadje enkrat na teden (ob četrtkih), na šoli 2 pa se 

spreminja glede na razpoložljiva sredstva: septembra in decembra so sadje in zelenjavo delili 

dvakrat tedensko, januarja in februarja enkrat tedensko, kasneje pa le enkrat na mesec. Večina 

staršev priznava, da ne ve, kako pogosto se deli zelenjava (52,7 %), 17,4 % pa jih meni, da se deli 

večkrat tedensko. Glede deljenja sadja jih večina meni, da se deli enkrat tedensko (42,0%), 20,5 

% večkrat tedensko, 31,7 % jih ne ve. Sklepamo, da je večina staršev neinformiranih glede 

deljenja zelenjave, medtem ko so glede sadja nekateri pravilno seznanjeni, drugi pa 

neinformirani. S. Uhan (2015) ugotavlja, da v Sloveniji obstaja velika verjetnost, da zaradi ne 

dovolj pogoste delitve sadja in zelenjave, ne bodo dosežene dolgoročne spremembe 

prehranjevalnih navad pri otrocih ter posledično zmanjšanje težav s prekomerno telesno maso in 

izboljšanje zdravja ljudi. Za dosego vidnih uspehov SŠSZ se namreč priporoča delitev sadja in 

zelenjave najmanj trikrat tedensko, kar preučevani šoli in tudi večina ostalih šol po Sloveniji ne 

izpolnjuje.  

 

Raziskave (Fajdiga-Turk idr., 2011) so pokazale, da je večina izobraževalnih in promocijskih 

aktivnosti namenjenih otrokom, le redke vključujejo tudi učitelje in starše, najmanj pa so bili 

vključeni pridelovalci. 234 šol je pripravilo izobraževalne dejavnosti za starše v obliki predavanj 

organizatorja šolske prehrane ali strokovnjaka iz zavoda za zdravstveno varstvo, roditeljskih 

sestankov, predstavitev na oglasni deski in šolskem glasilu. Iz pogovorov z vodjama šolske 

prehrane na obeh šolah smo ugotovili, da na šoli 1 ne potekajo dodatne dejavnosti v povezavi z 

ukrepom, zgolj pogovori pri pouku o lokalno pridelani hrani, staršev v dejavnosti ne vključujejo. 

Na šoli 2 organizirajo za otroke vseh razredov naravoslovni dan na temo sadje in zelenjava in 

ogled kmetije, za starše so organizirana predavanja in roditeljski sestanki, vendar posebnega 

odziva niso opazili. Analiza rezultatov je pokazala, da velika večina staršev ni bila seznanjena s 

spremljevalnimi dejavnostmi, ki so potekale na šoli. Na šoli 1 je delež neseznanjenih staršev 

bistveno večji kot na šoli 2, kjer so bili v primerjavi s šolo 1 bolj seznanjeni preko predavanj in 

naravoslovnih dni. Glede na podatke, ki smo jih pridobili od vodji šolske prehrane, je rezultat 

pričakovan. Po podatkih M. Ferlan (2011) večina učiteljev navaja, da sodelovanja s starši 

praktično ni, da starši pokažejo premalo interesa in da menijo, da večina staršev o ukrepu ni 

informiranih, kljub temu da so informacije s strani šole predstavljene. Starši so sami predlagali 

aktivnosti za vključevanje (predavanje, okrogla miza), vendar so ob tem priznali, da se jih sami 

po vsej verjetnosti ne bi udeležili, saj jim dodatne aktivnosti v popoldanskem času ne ustrezajo.  
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Ugotovili smo, da se med šolama pojavljajo bistvene razlike glede izvajanja ukrepa SŠSZ. 

Razlike se pojavljajo glede informiranja staršev o ukrepu SŠSZ, izvajanja aktivnosti in dejavnosti 

na temo sadja in zelenjave, pogostosti razdeljevanja sadja in zelenjave ter pestrosti ponudbe (ena 

od šol razdeljuje le sadje, druga tako sadje kot zelenjavo). O podobnem poroča nedavna 

raziskava, v kateri so devet mesecev spremljali izvajanje ukrepa SŠSZ na 20 osnovnih šolah. 

Ugotovili so, da izvajanje ukrepa SŠSZ zelo variira tako na nivoju šol kot tudi na nivoju 

posameznih razredov. Razlike se pojavljajo pri svežini in videzu ponujenega sadja in zelenjave, 

pri načinu ponujanja s strani učiteljev, pri tem ali se ponudi sadje narezano ali ne ter pri 

pogostosti in količini razdeljevanja sadja in zelenjave. Ukrep je dosegel vse učence, vendar je bil 

bolj pozitivno sprejet pri dekletih kot pri fantih. Izkazalo se je, da je učinkovitost izvajanja 

ukrepa skozi celotno intervencijsko obdobje odvisno predvsem od velikosti šole, šolske politike, 

socialno-ekonomskega statusa učencev, odnosa med učitelji in učenci ter kvalitete dobave sadja 

in zelenjave (Aarestrup idr., 2015).  

 

4.1.3 VPLIV UKREPA SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE NA 

PREHRANJEVALNE NAVADE OTROK IN DRUŽINE 

 

Namen ukrepa SŠSZ je, da s subvencioniranjem brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave v 

šoli, spodbuja razvijanje zdravih prehranjevalnih navad (Fajdiga-Turk idr., 2011). Analiza 

rezultatov je pokazala, da v splošnem starši pripisujejo ukrepu majhen pomen, vendar starši otrok 

na šoli 2 pripisujejo shemi večji vpliv kot na šoli 1. Izkazalo se je, da so nižje izobraženi starši do 

sheme bolj pozitivno opredeljeni od višje in visoko izobraženih in da ji pripisujejo večji vpliv. 

Predhodne ugotovitve so pokazale, da so starši otrok na šoli 2 in nižje izobraženi starši bolj 

informirani o ukrepu od staršev otrok na šoli 1 in višje ali visoko izobraženih. Iz tega sklepamo, 

da je dobra informiranost staršev ključnega pomena za njihovo pozitivno opredelitev glede 

ukrepa SŠSZ.  

 

Rezultati naše raziskave kažejo, da so starši v povprečju mejno opredeljeni glede trditev, da je 

SŠSZ dobro zasnovan projekt in da se jim zdi projekt potreben. Starši otrok na šoli 2 se nagibajo 

k strinjanju s trditvama, medtem ko se starši otrok na šoli 1 s trditvama bistveno manj strinjajo. 

M. Ferlan (2011) ugotavlja, da imajo starši do ukrepa pozitivno stališče in se jim zdi to, da je 

sadje v šoli na razpolago, zelo pozitivno, navdušenje staršev se zmanjša, ko so v projekt dejansko 

vključeni.   

 

Raziskava je pokazala, da starši mlajših otrok (3. razred) pripisujejo ukrepu manjši vpliv na 

prehranjevalne navade njihovih otrok in družine kot starši starejših otrok. Po poročanju V. 

Fajdiga-Turk idr. (2011) je raziskava pokazala, da se je povečalo uživanje zelenjave pri starejših 

otrocih bistveno bolj (8,7 %) kot pri mlajših (3,6 %), pri sadju ni prišlo do bistvenih razlik. 

 

Evalvacija ukrepa (Fajdiga-Turk idr., 2011) je pokazala, da je prišlo v obdobju razdeljevanja 

sadja in zelenjave na šolah do značilno bolj pozitivnega odnosa do uživanja tako sadja kot 

zelenjave. Starši udeleženi v raziskavi se v povprečju bolj malo strinjajo s trditvami, da so po 

uvedbi ukrepa SŠSZ otroci bolj seznanjeni o pomenu uživanja sadja in zelenjave in da po uvedbi 

ukrepa poznajo več različnih vrst sadja in zelenjave. Starši otrok na šoli 1 se s trditvami v 

povprečju zelo malo strinjajo, medtem ko se starši otrok na šoli 2 nekoliko bolj.  
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Izkazalo se je, da se starši v povprečju najmanj strinjajo s trditvami, ki kažejo na vpliv projekta 

SŠSZ na prehranjevalne navade v družini. Starši se v povprečju zelo malo strinjajo s trditvami, da 

so po uvedbi ukrepa tudi sami bolj pozorni, da v prehrano vključujejo več sadja in zelenjave, da 

je projekt pozitivno vplival na prehranjevalne navade v družini, da po uvedbi ukrepa poskrbijo za 

boljšo dostopnost sadja in zelenjave, da so prebrali in upoštevali nasvete na spletni strani sheme 

in da jih je projekt spodbudil k uživanju več sadja in zelenjave v družini. Z omenjenimi trditvami 

se statistično pomembno manj strinjajo starši otrok na šoli 1, kar kaže na to, da so starši otrok na 

šoli 2 bolj pozitivno opredeljeni do ukrepa SŠSZ.  

 

Raziskava kaže na majhno strinjanje anketiranih staršev s trditvama, da otroci po uvedbi ukrepa 

SŠSZ pogosteje uživajo sadje in zelenjavo in da otrok po uvedbi ukrepa uživa več različnih vrst 

sadja in zelenjave. S trditvama se starši otrok na šoli 1 bistveno manj strinjajo kot starši otrok na 

šoli 2. Po poročanju M. Ferlan (2011) polovica staršev ni opazila sprememb, pol pa jih meni, da 

pojedo več sadja in zelenjave, ker je na razpolago že v šoli. Po podatkih V. Fajdiga-Turk idr. 

(2011) se je z uvedbo ukrepa povečala povprečna količina zaužite zelenjave za 6,2 %, pri sadju 

pa ni prišlo do velikih razlik, saj se je povečalo njegovo uživanje le za 0,15 %. Pri omenjeni 

raziskavi so beležili pozitivne učinke na uživanje sadja in zelenjave predvsem v šoli, medtem ko 

se uživanje sadja doma ni spremenilo, uživanje zelenjave pa se je celo zmanjšalo.  

 

Ena od študij je pokazala, da lahko SŠSZ pripomore k zmanjšanju neenakosti na področju 

prehrane (Lock in De Sa, 2008). S trditvijo: »Projekt SŠSZ zmanjšuje socialno neenakost.« se 

starši v povprečju mejno strinjajo, vendar se starši otrok na šoli 2 bolj strinjajo od staršev otrok 

na šoli 1. Evalvacija sheme ni pokazala statistično pomembnih razlik glede na socialno-

ekonomski status, saj so ne glede na to vsi učenci izboljšali svoj odnos do uživanja zelenjave, 

razlika glede uživanja sadja pa je mejno značilna (Fajdiga-Turk idr., 2011).  

 

Nekaterim staršem se zdi ukrep za njihove otroke nepotreben, ker menijo, da je naloga staršev, da 

poskrbijo za zdrave prehranjevalne navade svojih otrok. Ob enem nekateri ukrep podpirajo in se 

jim zdi primeren predvsem za tiste otroke, ki doma nimajo na razpolago dovolj sadja in 

zelenjave. Pojavlja se tudi mnenje, da je ukrep dober zgolj za tiste otroke, ki imajo sadje in 

zelenjavo radi, tisti, ki ga ne marajo, pa od tega nimajo nič. Takšno razmišljanje je zelo 

površinsko, saj je namen ukrepa, da spodbuja uživanje sadja in zelenjave pri vseh otrocih, 

bistveno pa je, da k uživanju sadja in zelenjave pritegne tudi tiste otroke, ki tega sicer ne uživajo.  
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4.2  SKLEPI 
 

Trend naraščanja debelosti pri otrocih in posledično porast sodobnih civilizacijskih obolenj v 

odrasli dobi je vplival na oblikovanje ukrepov in dejavnosti za spodbujanje otrok k oblikovanju 

zdravih prehranjevalnih navad. Z ukrepom SŠSZ si države EU prizadevajo za povečanje uživanja 

sadja in zelenjave pri otrocih, s čimer bi vplivali tudi na zdravo prehranjevanje. Da bi bil učinek 

ukrepa dolgoročen je ključno, da se ideja prenese tudi v družino. Z raziskavo smo skušali 

ugotoviti, kako so starši osveščeni glede zdravega prehranjevanja, kako so informirani o ukrepu 

SŠSZ in kakšne spremembe po ukrepu opažajo starši glede prehranjevalnih navad otrok in 

družine.  

 

 Glede na pridobljene podatke lahko sklepamo, da imajo starši pozitiven odnos do 

zdravega prehranjevanja in uživanja sadja in zelenjave. Otroke spodbujajo k uživanju 

sadja in zelenjave in se z njimi pogovarjajo o pomenu za zdravje.  

 

 Starši otroke motivirajo za uživanje sadja in zelenjave na različne načine: sadje in 

zelenjavo ponudijo kot prigrizek ali ga postavijo na vidno mesto; poskrbijo, da je videz in 

okus sadja in zelenjave privlačen in ga pripravijo na različne načine; otroke vključijo k 

sodelovanju pri pripravi in pridelovanju sadja in zelenjave. Tako lahko na četrto 

raziskovalno vprašanje (»Kakšne načine uporabljajo starši za spodbujanje uživanja sadja 

in zelenjave pri svojih otrocih?«) odgovorimo, da starši na različne načine spodbujajo 

otroke k uživanju sadja in zelenjave in na ta način nudijo otroku podporno okolje za 

ohranitev pozitivnih učinkov ukrepa SŠSZ tudi ob koncu intervencijskega obdobja.  

 

 Staršem se zdi zdrava hrana dokaj draga, vendar iz odgovorov ni bilo zaznati, da bi bila 

nedostopna. Shema je ukrep, ki omogoča otrokom še večjo dostopnost sadja in zelenjave 

ne glede na socialno-ekonomske razmere družine, iz katere izhajajo.  

 

 Starši ocenjujejo, da jim za pripravo zdrave hrane ne primanjkuje časa, ugotavljamo pa, 

da jih večina pogosto ne obeduje skupaj z otroki, zato ne morejo biti otrokom za zgled. 

Problematičen je predvsem nizek delež staršev, ki zajtrkuje skupaj z otroki, saj je zajtrk 

najpomembnejši obrok dneva predvsem za otroke in mladostnike.  
 

 Starši menijo, da so o zdravem prehranjevanju in pomenu sadja in zelenjave dobro 

informirani. Nekateri odgovori kažejo, da se jim zdijo ukrepi v zvezi s tem in 

izobraževalne aktivnosti nepotrebne.  

 

 Po ocenah staršev otroci pojedo zadostno količino sadja in zelenjave, v družini pa jedo 

zdravo hrano bogato s sadjem in zelenjavo. Prav iz teh razlogov se nekaterim zdi ukrep 

SŠSZ nepotreben. Izkazalo pa se je, da v obroke ne vključujejo sadje in zelenjavo v 

skladu s priporočili SZO. Glede na priporočila vključujejo premalo tako sadja kot 

zelenjave.  

 

 Izkazalo se je, da so starši v splošnem o ukrepu SŠSZ slabo informirani, mnogi 

priznavajo, da za ukrep prvič slišijo. Veliko neinformiranih staršev je izrazilo željo, da bi 

želeli o projektu izvedeti več in pozivajo izvajalce, naj naredijo kaj na področju promocije 

ukrepa SŠSZ. Prenos informacij, ki so namenjene staršem osnovnošolskih otrok o ukrepu 
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SŠSZ, se glede na starost otrok ne razlikuje, kar je odgovor na drugo raziskovalno 

vprašanje (»Ali je prenos informacij, ki so namenjene staršem osnovnošolcev o SŠSZ 

različen glede na starost otrok?«).  

 

 Na informiranost staršev zelo vpliva to, na kakšen način šola SŠSZ predstavi staršem, saj 

se je izkazalo, da so se med šolama pokazale statistično pomembne razlike glede 

poznavanja in odobravanja ukrepa. Na eni od vključenih šol ukrep ni bil predstavljen 

staršem, na drugi so o njem slišali na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Starši, ki 

jim je bil ukrep predstavljen, so imeli bistveno bolj pozitivno stališče do sheme kot tisti, 

ki o ukrepu niso bili seznanjeni.  

 

 Starši so bili slabo informirani glede spremljevalnih aktivnosti, ki potekajo na šoli v 

sklopu SŠSZ. Opažamo, da šoli zelo različno izvajata ta del uredbe o izvajanju ukrepa 

(Uredba o izvajanju SŠSZ, 2012). Ena od šol pravzaprav ne izvaja nobenih načrtovanih 

aktivnosti, medtem ko druga izvaja naravoslovne dni in obisk kmetije. Nobena od šol pa v 

aktivnosti ne vključuje staršev. Na podlagi te ugotovitve lahko odgovorimo na prvo 

raziskovalno vprašanje (»Ali se starši preko SŠSZ aktivno vključujejo v spodbujanje 

otrok k večjemu uživanju sadja in zelenjave?«): Starši se preko SŠSZ ne vključujejo k 

spodbujanju otrok k večjemu uživanju sadja in zelenjave, saj jih je večina o ukrepu slabo 

informiranih, šoli pa ne organizirata aktivnosti, ki bi udeleževale starše v ukrep SŠSZ.  

 

 Starši zelo redko obiščejo spletno stran o SŠSZ, velik delež pa je tudi tistih, ki spletne 

strani še niso obiskali. Na spletnih staneh obeh šol je objavljeno, da sta šoli vključeni v 

projekt in hiperpovezava do spletne strani o SŠSZ, vendar očitno objavi ne pritegneta 

dovolj pozornosti.  

 

 Starši shemi ne pripisujejo posebnega vpliva na prehranjevalne navade otrok in družine, 

kar lahko delno pripišemo tudi neinformiranosti. Najmanj se strinjajo s trditvami o vplivu 

na uživanje sadja in zelenjave v družini, nekoliko bolj se strinjajo s trditvami o vplivu na 

uživanje sadja in zelenjave pri otrocih ter na znanje otrok o pomenu sadja in zelenjave. Na 

podlagi teh ugotovitev lahko za tretje raziskovalno vprašanje (»Kakšne spremembe 

glede uživanja sadja in zelenjave opažajo starši osnovnošolcev pri otrocih, ki so vključeni 

v SŠSZ?«) rečemo, da starši ne opažajo sprememb glede uživanja sadja in zelenjave v 

družini, medtem ko menijo da ima manjši vpliv pri otrocih, vendar se jim zdi pozitivno, 

da sta otrokom sadje in zelenjava v šoli bolj dostopna.  

 

 Veliko staršem se zdi ukrep potreben in odobravajo, da se otrokom v šolah ponudi čim 

več svežega sadja in zelenjave. Mnogi predlagajo dodatne dejavnosti, ki bi otroke še bolj 

motivirale. Veliko staršev poudarja pomen lokalno in ekološko pridelanega sadja in 

zelenjave. Nekateri predlagajo, da bi se bolj upoštevalo želje otrok.  

 

 Nekaterim staršem se zdi ukrep nepotreben, saj menijo, da je izoblikovanje 

prehranjevalnih navad naloga družine in ne šole. Sklicujejo se tudi na to, da imajo doma 

na razpolago dovolj sadja in zelenjave. Nekateri menijo, da je ukrep dober le za otroke, ki 

imajo radi sadje in zelenjavo, ne pa za tiste, ki ga ne marajo. Očitno se slednji ne 

zavedajo, da je ključno pritegniti k uživanju sadja in zelenjave prav tiste posameznike, ki 

ju ne marajo oz. ne uživajo.  
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Iz opravljene raziskave lahko podamo naslednje usmeritve, ki lahko pripomorejo k večji 

informiranosti in aktivni vključitvi staršev v ukrep Shema šolskega sadja in zelenjave:  

 

 učitelji naj ukrep natančno predstavijo staršem; 

 ukrep naj bo predstavljen v šolski publikaciji in šolskih glasilih;  

 na spletni strani šole naj bo objava o shemi bolj opazna, da pritegne pozornost; 

 na šoli naj izvedejo anketiranje med otroki in starši glede ukrepa, da pridobijo podatke o 

opažanjih, željah in predlogih;  

 na spletni strani šole naj bo objavljen načrt izvajanja ukrepa;  

 šola naj ustrezno upošteva želje otrok glede razdeljevanja sadja in zelenjave; 

 organiziranje ozaveščevalnih dejavnosti za starše;  

 izvajanje aktivnosti, kamor so vključeni otroci in po možnosti tudi starši (npr. ogled 

kmetij, tržnic, sadovnjakov, kuharske delavnice itd.);  

 spodbujanje staršev k večjemu vključevanju sadja in zelenjave v obroke doma ter 

natančnejša in bolj razumljiva predstavitev prehranskih priporočil; 

 starše se spodbuja k pogostejšemu obedovanju skupaj z otroki, pri čemer naj bo poseben 

poudarek na glavnih obrokih; 

 pri informiranju javnosti o ukrepu naj se izvajalci poslužujejo tudi družabnih omrežji (npr. 

Facebook, Twiter, Instagram itd.), ki jih mladostniki, čedalje bolj pa tudi starši, zelo 

pogosto uporabljajo; 

 lokalni pridelovalci sadja in zelenjave, ki sodelujejo pri ukrepu kot dobavitelji, bi lahko 

SŠSZ predstavljali kot zaščitni znak ali simbol kakovosti (kot npr. bio in eko pridelava), 

na ta način pa promovirali lastne pridelke in  ukrep SŠSZ; 

 izvajalci bi morali poostriti nadzor na posameznih šolah glede izvajanja ukrepa in 

dodatnih aktivnosti, ki jih določa uredba (Uredba o izvajanju SŠS, 2012), saj se je 

izkazalo, da nekatere šole ne izpolnjujejo zahtev dovolj učinkovito, kar pa posledično 

vpliva na informiranost in vključitev staršev v ukrep SŠSZ.  
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Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

STALIŠČA STARŠEV O SHEMI ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 
 

Pozdravljeni,  

 

sem Katja Kek, študentka Pedagoške fakultete, in pripravljam magistrsko delo z naslovom Stališča staršev o Shemi 

šolskega sadja in zelenjave. Namen raziskave je ugotoviti, kako so starši seznanjeni s samim projektom ter kakšen 

vpliv je imel projekt na prehranjevalne navade v družini. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj lahko le na 

podlagi Vaših odgovorov pridem do ključnih ugotovitev. 

 

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje boste potrebovali približno 10 minut časa. Zbrani podatki bodo obravnavani 

strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo 

tega magistrskega dela.  

 

Za sodelovanje se Vam že v naprej zahvaljujem. 

Katja Kek 

 

 

Obkrožite Vaš odgovor: 

 

1. Spol:  a)  Moški      b)  Ženski 

 

2. Vaša izobrazba: 

a) Osnovnošolska izobrazba 

b) Srednja poklicna izobrazba 

c) Višja strokovna izobrazba 

d) Visoka strokovna izobrazba 

 

3. Spol vašega otroka:  a)  Moški      b)  Ženski 

 

4. Razred, ki ga obiskuje Vaš otrok (če imate več otrok, zapišite razrede, ki  jih obiskujejo): (Zapišite na 

črto.) ______________ 

 

5. Kako pogosto uživate obroke skupaj z otroki? (Izbrani odgovor označite z »X«.) 

 

 Vsak dan 4–6-krat na teden 2–3-krat na teden 1-krat na teden Nikoli 

ZAJTRK 

 
     

KOSILO 

 
     

VEČERJA      
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6. Kako pogosto med tednom v jedilnik vključujete: (Izbrani odgovor označite z »X«.) 

 

 
Večkrat na 

dan 
1-krat na dan 

3–6-krat na 

teden  

1–2-krat na 

teden 

Manj kot 1-krat 

tedensko 

SADJE      

 

ZELENJAVA 
     

 

 

V preglednici so navedene  trditve. V preglednici označite, kako močno se strinjate s posamezno trditvijo. Izberite 

odgovor in ga obkrožite. 

 

TRDITEV 

7. Z otrokom se pogovarjam o pomenu uživanja sadja 

za zdravje. 

nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 

8. Z otrokom se pogovarjam o pomenu uživanja 

zelenjave za zdravje. 

nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 

9. Otroka spodbujam k uživanju sadja. nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 

10. Otroka spodbujam k uživanju zelenjave. nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 

11. Otroku na nevsiljiv način predstavim značilnosti 

posamezne vrste sadja. 

nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 

12. Otroku na nevsiljiv način predstavim značilnosti 

posamezne vrste zelenjave. 

nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 

13. Moj otrok zaužije zadostno količino sadja. nikakor malo delno Zelo povsem 

14. Moj otrok zaužije zadostno količino zelenjave. nikakor malo delno Zelo povsem 

15. Naša domača prehrana je bogata s sadjem. nikakor malo delno Zelo povsem 

16. Naša domača prehrana je bogata z zelenjavo. nikakor malo delno Zelo povsem 

17. Namesto nezdravih prigrizkov otroku ponudim sadje. nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 

18. Namesto nezdravih prigrizkov otroku ponudim 

zelenjavo. 

nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 

19. Otroku je sadje doma na razpolago na vidnem 

mestu. 

nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 

20. Otroku je zelenjava doma na razpolago na vidnem 

mestu. 

nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 

21. Otroku olupim in narežem sadje na koščke, da ga 

zaužije. 

nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 

22. Otroku olupim in narežem zelenjavo na koščke, da 

ga zaužije. 

nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 

23. Sadje pripravimo na različne načine (npr. smuti, 

sadna kupa, sadna solata ipd.). 

nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 

24. Zelenjavo pripravimo na različne načine (npr. 

zelenjavn sok, solata, zelenjavno nabodalo, 

zelenjavni sendvič ipd.). 

nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 

25. Pri obroku otroku ponudim vsaj eno vrsto sadja. nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 
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26. Pri obroku otroku ponudim vsaj eno vrsto zelenjave. nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 

27. Pri pripravi hrane skrbimo, da je videz in okus sadja 

privlačen. 

nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 

28. Pri pripravi hrane skrbimo, da je videz in okus 

zelenjave privlačen. 

nikoli zelo 

redko 

včasih pogosto zelo 

pogosto 

29. O pomenu uživanja sadja sem dobro informiran/-a. nikakor malo delno zelo povsem 

30. O pomenu uživanja zelenjave sem dobro 

informiran/-a. 

nikakor malo delno zelo povsem 

31. V družini uživamo zdravo hrano. nikakor malo delno zelo povsem 

32. Otrok sodeluje pri pripravi hrane. nikakor malo delno zelo povsem 

33. Otrok sodeluje pri delu na vrtu/sadovnjaku. nikakor malo delno zelo povsem 

34. Za pripravo zdrave hrane nam primanjkuje časa. nikakor malo delno zelo povsem 

35. Zdrava hrana je draga. nikakor malo delno zelo povsem 

 

 

36.  Na kakšen način doma otroku najpogosteje pripravite in ponudite sadje? 

 

 

37. Na kakšen način doma otroku najpogosteje pripravite in ponudite zelenjavo? 

 

 

38. Kaj je Shema šolskega sadja in zelenjave (v nadaljevanju SŠSZ)? 

 

 

39. Kako pogosto obiščete spletno stran o SŠSZ? 

a)    Nikoli 

d) Zelo redko (manj kot petkrat v šolskem letu) 

e) Redko (enkrat na mesec) 

f) Pogosto (večkrat na mesec) 

g) Zelo pogosto (vsak teden ali večkrat) 

 

40. Kje ste dobili informacije o SŠSZ? (Lahko obkrožite VEČ odgovorov) 

a)  v šoli na roditeljskem sestanku  

b)  na spletni strani šole 

c)  iz plakatov in obvestil na šoli 

d)  od otrok 

e)  na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo 

 f)  nikjer 

g)  drugo: ___________________________ 
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41. Naštejte vrste sadja/zelenjave, ki jih v šoli delijo v sklopu SŠSZ? (Izbrani odgovor označite z »X«, če 

odgovore ne veste, obkrožite »NE VEM«.)  

 

SADJE  

ZELENJAVA  

NE VEM  

 

42. Kako pogosto na šoli delijo sadje/zelenjavo v sklopu SŠSZ? (Izbrani odgovor označite z »X«.) 

 
Večkrat 

tedensko 

1-krat 

tedensko 
Na 14 dni  

1-krat 

mesečno 

Ni točno 

določeno 
Ne vem 

 

SADJE 
      

 

ZELENJAVA 
      

 

43. Katere dodatne dejavnosti so bile izvedene na šoli v sklopu Sheme šolskega sadja in zelenjave?  

a)  predavanja 

b)  delavnice 

c)  naravoslovni dnevi 

d)  ne vem 

e)  drugo: 

 

V preglednici so navedene  trditve. V preglednici označite, kako močno se strinjate s posamezno trditvijo. Izberite 

odgovor in ga obkrožite. 

 

TRDITEV 

44. SŠSZ je dobro zasnovan ukrep. nikakor malo delno zelo povsem 

45. Odkar šola sodeluje v SŠSZ, je moj otrok bolje 

seznanjen o pomenu uživanja sadja. 
nikakor malo delno zelo povsem 

46. Odkar šola sodeluje v SŠSZ, je moj otrok bolje 

seznanjen o pomenu uživanja zelenjave.  
nikakor malo delno zelo povsem 

47. Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok pogosteje uživa 

sadje. 
nikakor malo delno zelo povsem 

48. Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok pogosteje uživa 

zelenjavo. 
nikakor malo delno zelo povsem 

49. Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj  

otrok pozna več različnih vrst sadja. 
nikakor malo delno zelo povsem 

50. Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok pozna več 

različnih vrst zelenjave. 
nikakor malo delno zelo povsem 

51. Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok uživa več 

različnih vrst sadja (tudi tiste, ki jih prej ni užival). 
nikakor malo delno zelo povsem 

52. Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok uživa več 

različnih vrst zelenjave (tudi tiste, ki jih prej ni užival). 
nikakor malo delno zelo povsem 

53. Ukrep SŠSZ zmanjšuje socialno neenakost med otroki. nikakor malo delno zelo povsem 

54. O pomenu sadja in zelenjave sem na podlagi SŠSZ dosti 

izvedel/-a tudi sam/-a. 
nikakor malo delno zelo povsem 

55. Odkar na šoli poteka SŠSZ sem tudi sam/-a bolj 

pozoren/-a na to, da v prehrano vključujemo več sadja. 
nikakor malo delno zelo povsem 



 

5 

 

56. Odkar na šoli poteka SŠSZ sem tudi sam/-a bolj 

pozoren/-a na to, da v prehrano vključujemo več 

zelenjave. 

nikakor malo delno zelo povsem 

57. Ukrep SŠSZ je vplival na prehranjevalne navade v 

naši družini. 
nikakor malo delno zelo povsem 

58. Odkar na šoli poteka SŠSZ poskrbimo za to, da je doma 

sadje otroku bolj dostopno. 
nikakor malo delno zelo povsem 

59. Odkar na šoli poteka SŠSZ poskrbimo za to, da je 

zelenjava otroku bolj dostopna. 
nikakor malo delno zelo povsem 

60. Prebral/-a in upošteval-/a sem nasvete za starše, ki so 

objavljeni na spletni strani SŠSZ. 
nikakor malo delno zelo povsem 

61. Ukrep SŠSZ nas je spodbudil, da v družini uživamo več 

sadja. 
nikakor malo delno zelo povsem 

62. Ukrep SŠSZ nas je spodbudil, da v družini uživamo več 

zelenjave. 
nikakor malo delno zelo povsem 

63. Ukrep SŠSZ se mi zdi potreben. nikakor malo delno zelo povsem 

 

64. Kaj bi svetovali izvajalcem ukrepa SŠSZ, da bi bil uspešnejši ter da bi bolj spodbujal otroke in družine 

k uživanju sadja in zelenjave? Ali bi pri samem ukrepu želeli kaj spremeniti? 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Hvala za sodelovanje! 
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Priloga 2: PREGLEDNICE NEPARAMETRIČNIH POST-HOC TESTOV  

   

Preglednica 1: Preverjanje razlik med razredi za posamezne trditve povezane s prehranjevalnimi 

navadami in spodbujanjem k uživanju sadja in zelenjave v družini  
 

TRDITEV RAZRED Razlika 
razredov 

SD α 95 % interval zaupanja 

Sp. meja Zg. meja 

Z otrokom se pogovarjam o pomenu 

uživanja sadja za zdravje. 

3. 6. 0,155 0,152 0,568 -0,21 0,52 

8. 0,208 0,166 0,426 -0,19 0,60 

6. 3. -0,155 0,152 0,568 -0,52 0,21 

8. 0,053 0,154 0,936 -0,31 0,42 

8. 3. -0,208 0,166 0,426 -0,60 0,19 

6. -0,053 0,154 0,936 -0,42 0,31 

Z otrokom se pogovarjam o pomenu 
uživanja zelenjave za zdravje. 

3. 6. 0,252 0,151 0,218 -0,10 0,61 

8. 0,236 0,167 0,335 -0,16 0,63 

6. 3. -0,252 0,151 0,218 -0,61 0,10 

8. -0,016 0,161 0,994 -0,40 0,37 

8. 3. -0,236 0,167 0,335 -0,63 0,16 

6. 0,016 0,161 0,994 -0,37 0,40 

Otroka spodbujam k uživanju sadja. 3. 6. 0,138 0,148 0,620 -0,21 0,49 

8. 0,064 0,142 0,894 -0,27 0,40 

6. 3. -0,138 0,148 0,620 -0,49 0,21 

8. -0,074 0,130 0,835 -0,38 0,23 

8. 3. -0,064 0,142 0,894 -0,40 0,27 

6. 0,074 0,130 0,835 -0,23 0,38 

Otroka spodbujam k uživanju zelenjave. 3. 6. 0,093 0,136 0,773 -0,23 0,41 

8. 0,074 0,134 0,848 -0,25 0,39 

6. 3. -0,093 0,136 0,773 -0,41 0,23 

8. -0,019 0,131 0,988 -0,33 0,29 

8. 3. -0,074 0,134 0,848 -0,39 0,25 

6. 0,019 0,131 0,988 -0,29 0,33 

Otroku na nevsiljiv način predstavim 
značilnosti posamezne vrste sadja. 

3. 6. 0,058 0,177 0,942 -0,36 0,48 

8. 0,089 0,202 0,898 -0,39 0,57 

6. 3. -0,058 0,177 0,942 -0,48 0,36 

8. 0,031 0,168 0,981 -0,37 0,43 

8. 3. -0,089 0,202 0,898 -0,57 0,39 

6. -0,031 0,168 0,981 -0,43 0,37 

Otroku na nevsiljiv način predstavim 
značilnosti posamezne vrste zelenjave. 

3. 6. 0,093 0,165 0,838 -0,30 0,48 

8. 0,154 0,195 0,709 -0,31 0,62 

6. 3. -0,093 0,165 0,838 -0,48 0,30 

8. 0,061 0,165 0,927 -0,33 0,45 

8. 3. -0,154 0,195 0,709 -0,62 0,31 

6. -0,061 0,165 0,927 -0,45 0,33 

Moj otrok zaužije zadostno količino sadja. 3. 6. -0,104 0,190 0,849 -0,55 0,35 

8. 0,014 0,208 0,997 -0,48 0,51 

6. 3. 0,104 0,190 0,849 -0,35 0,55 

8. 0,118 0,171 0,770 -0,29 0,52 

8. 3. -0,014 0,208 0,997 -0,51 0,48 

6. -0,118 0,171 0,770 -0,52 0,29 

Moj otrok zaužije zadostno količino 
zelenjave. 

3. 6. -0,031 0,185 0,984 -0,47 0,41 

8. 0,170 0,201 0,675 -0,31 0,65 

6. 3. 0,031 0,185 0,984 -0,41 0,47 

8. 0,201 0,175 0,484 -0,21 0,62 

8. 3. -0,170 0,201 0,675 -0,65 0,31 

6. -0,201 0,175 0,484 -0,62 0,21 

Naša domača prehrana je bogata s sadjem. 3. 6. 0,162 0,160 0,570 -0,22 0,54 

8. 0,041 0,164 0,967 -0,35 0,43 

6. 3. -0,162 0,160 0,570 -0,54 0,22 

8. -0,121 0,145 0,680 -0,46 0,22 

 3. -0,041 0,164 0,967 -0,43 0,35 

6. 0,121 0,145 0,680 -0,22 0,46 

 

Preglednica se nadaljuje 
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Preglednica 1 (nadaljevanje 1): Preverjanje razlik med razredi za posamezne trditve povezane s 

prehranjevalnimi navadami in spodbujanjem k uživanju sadja in zelenjave v družini  
 

TRDITEV RAZRED Razlika 
razredov 

SD α 95 % interval zaupanja 

Sp. meja Zg. meja 

Naša domača prehrana je bogata z 

zelenjavo. 

3. 6. -0,058 0,146 0,917 -0,41 0,29 

8. -0,009 0,161 0,998 -0,39 0,37 

6. 3. 0,058 0,146 0,917 -0,29 0,41 

8. 0,049 0,142 0,936 -0,29 0,39 

8. 3. 0,009 0,161 0,998 -0,37 0,39 

6. -0,049 0,142 0,936 -0,39 0,29 

Namesto nezdravih prigrizkov otroku 

ponudim sadje. 

3. 6. 0,220 0,144 0,284 -0,12 0,56 

8. 0,188 0,155 0,448 -0,18 0,56 

6. 3. -0,220 0,144 0,284 -0,56 0,12 

8. -0,032 0,134 0,970 -0,35 0,29 

8. 3. -0,188 0,155 0,448 -0,56 0,18 

6. 0,032 0,134 0,970 -0,29 0,35 

Namesto nezdravih prigrizkov otroku 

ponudim zelenjavo. 

3. 6. 0,045 0,171 0,962 -0,36 0,45 

8. 0,101 0,190 0,856 -0,35 0,55 

6. 3. -0,045 0,171 0,962 -0,45 0,36 

8. 0,055 0,162 0,938 -0,33 0,44 

8. 3. -0,101 0,190 0,856 -0,55 0,35 

6. -0,055 0,162 0,938 -0,44 0,33 

Otroku je sadje doma na razpolago na 

vidnem mestu. 

3. 6. -0,229 0,145 0,262 -0,58 0,12 

8. -0,355 0,137 0,030 -0,68 -0,03 

6. 3. 0,229 0,145 0,262 -0,12 0,58 

8. -0,126 0,093 0,365 -0,35 0,09 

8. 3. 0,355 0,137 0,030 0,03 0,68 

6. 0,126 0,093 0,365 -0,09 0,35 

Otroku je zelenjava doma na razpolago na 

vidnem mestu. 

3. 6. -0,168 0,167 0,575 -0,57 0,23 

8. -0,313 0,193 0,241 -0,77 0,15 

6. 3. 0,168 0,167 0,575 -0,23 0,57 

8. -0,145 0,170 0,672 -0,55 0,26 

8. 3. 0,313 0,193 0,241 -0,15 0,77 

6. 0,145 0,170 0,672 -0,26 0,55 

Otroku olupim in narežem sadje na koščke, 

da ga zaužije. 

3. 6. 0,369 0,213 0,198 -0,14 0,87 

8. 0,374 0,227 0,231 -0,17 0,91 

6. 3. -0,369 0,213 0,198 -0,87 0,14 

8. 0,006 0,202 1,000 -0,47 0,48 

8. 3. -0,374 0,227 0,231 -0,91 0,17 

6. -0,006 0,202 1,000 -0,48 0,47 

Otroku olupim in narežem zelenjavo na 

koščke, da jo zaužije. 

3. 6. 0,155 0,189 0,692 -0,29 0,60 

8. 0,154 0,199 0,717 -0,32 0,63 

6. 3. -0,155 0,189 0,692 -0,60 0,29 

8. -0,001 0,184 1,000 -0,44 0,44 

8. 3. -0,154 0,199 0,717 -0,63 0,32 

6. 0,001 0,184 1,000 -0,44 0,44 

Pri obroku otroku ponudim vsaj eno vrsto 

sadja. 

3. 6. 0,084 0,168 0,873 -0,32 0,48 

8. 0,205 0,182 0,498 -0,23 0,64 

6. 3. -0,084 0,168 0,873 -0,48 0,32 

8. 0,121 0,158 0,722 -0,25 0,49 

8. 3. -0,205 0,182 0,498 -0,64 0,23 

6. -0,121 0,158 0,722 -0,49 0,25 

Pri obroku otroku ponudim vsaj eno vrsto 

zelenjave. 

3. 6. -0,088 0,158 0,844 -0,46 0,29 

8. 0,032 0,181 0,983 -0,40 0,46 

6. 3. 0,088 0,158 0,844 -0,29 0,46 

8. 0,119 0,150 0,705 -0,24 0,47 

8. 3. -0,032 0,181 0,983 -0,46 0,40 

6. -0,119 0,150 0,705 -0,47 0,24 

 

Preglednica se nadaljuje 
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Preglednica 1 (nadaljevanje 2): Preverjanje razlik med razredi za posamezne trditve povezane s 

prehranjevalnimi navadami in spodbujanjem k uživanju sadja in zelenjave v družini  
 

V družini uživamo zdravo hrano. 3. 6. -0,105 0,126 0,680 -0,40 0,19 

8. -0,056 0,146 0,922 -0,40 0,29 

6. 3. 0,105 0,126 0,680 -0,19 0,40 

8. 0,049 0,130 0,923 -0,26 0,36 

8. 3. 0,056 0,146 0,922 -0,29 0,40 

6. -0,049 0,130 0,923 -0,36 0,26 

Otrok sodeluje pri pripravi hrane. 3. 6. 0,071 0,156 0,892 -0,30 0,44 

8. 0,023 0,174 0,991 -0,39 0,43 

6. 3. -0,071 0,156 0,892 -0,44 0,30 

8. -0,048 0,150 0,944 -0,40 0,31 

8. 3. -0,023 0,174 0,991 -0,43 0,39 

6. 0,048 0,150 0,944 -0,31 0,40 

Otrok sodeluje pri delu na vrtu/sadovnjaku. 3. 6. 0,132 0,202 0,789 -0,35 0,61 

8. -0,237 0,238 0,581 -0,80 0,33 

6. 3. -0,132 0,202 0,789 -0,61 0,35 

8. -0,369 0,198 0,154 -0,84 0,10 

8. 3. 0,237 0,238 0,581 -0,33 0,80 

6. 0,369 0,198 0,154 -0,10 0,84 

Za pripravo zdrave hrane nam primanjkuje 
časa. 

3. 6. 0,039 0,191 0,978 -0,41 0,49 

8. 0,006 0,208 1,000 -0,49 0,50 

6. 3. -0,039 0,191 0,978 -0,49 0,41 

8. -0,033 0,175 0,981 -0,45 0,38 

8. 3. -0,006 0,208 1,000 -0,50 0,49 

6. 0,033 0,175 0,981 -0,38 0,45 

Zdrava hrana je draga. 3. 6. -0,070 0,180 0,921 -0,50 0,36 

8. -0,367 0,195 0,148 -0,83 0,10 

6. 3. 0,070 0,180 0,921 -0,36 0,50 

8. -0,297 0,176 0,213 -0,71 0,12 

8. 3. 0,367 0,195 0,148 -0,10 0,83 

6. 0,297 0,176 0,213 -0,12 0,71 

TRDITEV RAZRED Razlika 

razredov 

SD α 95% interval zaupanja 

Sp. meja Zg. meja 

Sadje pripravimo na različne načine (npr. 
smuti, sadna kupa, sadna solata ipd.). 

3. 6. 0,116 0,168 0,768 -0,28 0,51 

8. -0,105 0,177 0,824 -0,53 0,32 

6. 3. -0,116 0,168 0,768 -0,51 0,28 

8. -0,221 0,169 0,390 -0,62 0,18 

8. 3. 0,105 0,177 0,824 -0,32 0,53 

6. 0,221 0,169 0,390 -0,18 0,62 

Zelenjavo pripravimo na različne načine 
(npr. zelenjavni sok, solata, zelenjavno 

nabodalo, zelenjavni sendvič ipd.). 

3. 6. -0,031 0,182 0,984 -0,46 0,40 

8. -0,263 0,200 0,390 -0,74 0,21 

6. 3. 0,031 0,182 0,984 -0,40 0,46 

8. -0,231 0,171 0,369 -0,64 0,17 

8. 3. 0,263 0,200 0,390 -0,21 0,74 

6. 0,231 0,171 0,369 -0,17 0,64 

Pri pripravi hrane skrbimo, da je videz in 
okus sadja privlačen. 

3. 6. 0,157 0,168 0,619 -0,24 0,56 

8. 0,240 0,189 0,414 -0,21 0,69 

6. 3. -0,157 0,168 0,619 -0,56 0,24 

8. 0,083 0,168 0,874 -0,31 0,48 

8. 3. -0,240 0,189 0,414 -0,69 0,21 

6. -0,083 0,168 0,874 -0,48 0,31 

Pri pripravi hrane skrbimo, da je videz in 
okus zelenjave privlačen. 

3. 6. 0,099 0,177 0,841 -0,32 0,52 

8. 0,167 0,195 0,667 -0,29 0,63 

6. 3. -0,099 0,177 0,841 -0,52 0,32 

8. 0,068 0,168 0,914 -0,33 0,47 

8. 3. -0,167 0,195 0,667 -0,63 0,29 

6. -0,068 0,168 0,914 -0,47 0,33 

O pomenu uživanja sadja sem dobro 
informiran/-a. 

3. 6. 0,033 0,140 0,969 -0,30 0,37 

8. -0,010 0,147 0,997 -0,36 0,34 

6. 3. -0,033 0,140 0,969 -0,37 0,30 

8. -0,043 0,125 0,936 -0,34 0,25 

8. 3. 0,010 0,147 0,997 -0,34 0,36 

6. 0,043 0,125 0,936 -0,25 0,34 
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Preglednica 2: Preverjanje razlik med razredi za posamezne trditve povezane z vplivom sheme 

na prehranjevalne navade otrok in družine 
  

TRDITEV RAZRED Razlika 
razredov 

SD  α 95 % interval zaupanja 

 Sp. meja Zg. meja 

SŠSZ je dobro zasnovan projekt. 3. 6. -0,241 0,278  0,663 -0,90 0,42 

8. -0,590 0,271  0,081 -1,23 0,06 

6. 3. 0,241 0,278  0,663 -0,42 0,90 

8. -0,349 0,224  0,267 -0,88 0,18 

8. 3. 0,590 0,271  0,081 -0,06 1,23 

6. 0,349 0,224  0,267 -0,18 0,88 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, je moj otrok 

bolje seznanjen o pomenu uživanja sadja. 

3. 6. -0,246 0,257  0,605 -0,86 0,36 

8. -0,417 0,249  0,219 -1,01 0,17 

6. 3. 0,246 0,257  0,605 -0,36 0,86 

8. -0,171 0,208  0,689 -0,66 0,32 

8. 3. 0,417 0,249  0,219 -0,17 1,01 

6. 0,171 0,208  0,689 -0,32 0,66 

Odkar šola sodeluje SŠSZ, je moj otrok 

bolje seznanjen o pomenu uživanja 

zelenjave. 

3. 6. -0,036 0,259  0,989 -0,65 0,58 

8. -0,332 0,253  0,391 -0,93 0,27 

6. 3. 0,036 0,259  0,989 -0,58 0,65 

8. -0,296 0,207  0,329 -0,79 0,19 

8. 3. 0,332 0,253  0,391 -0,27 0,93 

6. 0,296 0,207  0,329 -0,19 0,79 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok 

pogosteje uživa sadje. 

3. 6. -0,222 0,254  0,656 -0,82 0,38 

8. -0,479 0,256  0,151 -1,09 0,13 

6. 3. 0,222 0,254  0,656 -0,38 0,82 

8. -0,257 0,213  0,450 -0,76 0,25 

8. 3. 0,479 0,256  0,151 -0,13 1,09 

6. 0,257 0,213  0,450 -0,25 0,76 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok 

pogosteje uživa zelenjavo. 

3. 6. -0,212 0,247  0,667 -0,80 0,38 

8. -0,400 0,250  0,249 -0,99 0,19 

6. 3. 0,212 0,247  0,667 -0,38 0,80 

8. -0,188 0,204  0,627 -0,67 0,29 

8. 3. 0,400 0,250  0,249 -0,19 0,99 

6. 0,188 0,204  0,627 -0,29 0,67 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok 

pozna več različnih vrst sadja. 

3. 6. -0,123 0,258  0,883 -0,74 0,49 

8. -0,217 0,265  0,693 -0,85 0,41 

6. 3. 0,123 0,258  0,883 -0,49 0,74 

8. -0,094 0,212  0,897 -0,60 0,41 

8. 3. 0,217 0,265  0,693 -0,41 0,85 

6. 0,094 0,212  0,897 -0,41 0,60 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok 

pozna več različnih vrst zelenjave. 

3. 6. -0,078 0,247  0,947 -0,67 0,51 

8. -0,207 0,253  0,692 -0,81 0,39 

6. 3. 0,078 0,247  0,947 -0,51 0,67 

8. -0,129 0,205  0,803 -0,61 0,36 

8. 3. 0,207 0,253  0,692 -0,39 0,81 

6. 0,129 0,205  0,803 -0,36 0,61 

Odkar šola sodeluje v SŠSZ, moj otrok 

uživa več različnih vrst zelenjave (tudi tiste, 
ki jih prej ni užival). 

3. 6. -0,343 0,232  0,306 -0,90 0,21 

8. -0,363 0,238  0,283 -0,93 0,20 

6. 3. 0,343 0,232  0,306 -0,21 0,90 

8. -0,020 0,191  0,994 -0,47 0,43 

8. 3. 0,363 0,238  0,283 -0,20 0,93 

6. 0,020 0,191  0,994 -0,43 0,47 

Ukrep SŠSZ zmanjšuje socialno neenakost 

med otroki. 

3. 6. -0,618 0,254  0,043 -1,22 -0,02 

8. -0,391 0,268  0,316 -1,03 0,25 

6. 3. 0,618 0,254  0,043 0,02 1,22 

8. 0,227 0,228  0,580 -0,31 0,77 

8. 3. 0,391 0,268  0,316 -0,25 1,03 

6. -0,227 0,228  0,580 -0,77 0,31 

Preglednica se nadaljuje 
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Preglednica 2 (nadaljevanje): Preverjanje razlik med razredi za posamezne trditve povezane z 

vplivom sheme na prehranjevalne navade otrok in družine  
TRDITEV RAZRED Razlika 

razredov 

SD α 95 % interval zaupanja 

Sp. meja Zg. meja 

O pomenu sadja in zelenjave sem na podlagi 

SŠSZ dosti izvedel/-a tudi sam/-a. 

3. 6. -0,481 0,225 0,086 -1,01 0,05 

8. -0,417 0,228 0,166 -0,96 0,13 

6. 3. 0,481 0,225 0,086 -0,05 1,01 

8. 0,065 0,196 0,942 -0,40 0,53 

8. 3. 0,417 0,228 0,166 -0,13 0,96 

6. -0,065 0,196 0,942 -0,53 0,40 

Odkar na šoli poteka SŠSZ sem tudi sam/-a 

bolj pozoren/-a na to, da v prehrano 
vključujemo več sadja. 

3. 6. -0,544 0,221 0,040 -1,07 -0,02 

8. -0,539 0,232 0,056 -1,09 0,01 

6. 3. 0,544 0,221 0,040 0,02 1,07 

8. 0,005 0,210 1,000 -0,49 0,50 

8. 3. 0,539 0,232 0,056 -0,01 1,09 

6. -0,005 0,210 1,000 -0,50 0,49 

Odkar na šoli poteka SŠSZ sem tudi sam/-a 

bolj pozoren/a na to, da v prehrano 
vključujemo več zelenjave. 

3. 6. -0,549 0,216 0,033 -1,06 -0,04 

8. -0,545 0,225 0,045 -1,08 -0,01 

6. 3. 0,549 0,216 0,033 0,04 1,06 

8. 0,004 0,201 1,000 -0,47 0,48 

8. 3. 0,545 0,225 0,045 0,01 1,08 

6. -0,004 0,201 1,000 -0,48 0,47 

Ukrep SŠSZ je vplival na prehranjevalne 

navade v naši družini. 

3. 6. -0,430 0,182 0,052 -0,86 0,00 

8. -0,457 0,193 0,051 -0,91 0,00 

6. 3. 0,430 0,182 0,052 0,00 0,86 

8. -0,027 0,169 0,986 -0,43 0,37 

8. 3. 0,457 0,193 0,051 0,00 0,91 

6. 0,027 0,169 0,986 -0,37 0,43 

Odkar na šoli poteka SŠSZ poskrbimo za to, 

da je doma sadje otroku bolj dostopno. 

3. 6. -0,501 0,230 0,079 -1,05 0,04 

8. -0,576 0,243 0,050 -1,15 0,00 

6. 3. 0,501 0,230 0,079 -0,04 1,05 

8. -0,075 0,216 0,936 -0,59 0,44 

8. 3. 0,576 0,243 0,050 0,00 1,15 

6. 0,075 0,216 0,936 -0,44 0,59 

Odkar na šoli poteka SŠSZ, poskrbimo za 

to, da je zelenjava otroku bolj dostopna. 

3. 6. -0,546 0,225 0,043 -1,08 -0,01 

8. -0,596 0,234 0,032 -1,15 -0,04 

6. 3. 0,546 0,225 0,043 0,01 1,08 

8. -0,050 0,209 0,969 -0,55 0,45 

8. 3. 0,596 0,234 0,032 0,04 1,15 

6. 0,050 0,209 0,969 -0,45 0,55 

Prebral/a in upošteval/-a sem nasvete za 
starše, ki so objavljeni na spletni strani 

SŠSZ. 

3. 6. -0,402 0,195 0,101 -0,86 0,06 

8. -0,603 0,201 0,009 -1,08 -0,13 

6. 3. 0,402 0,195 0,101 -0,06 0,86 

8. -0,201 0,179 0,501 -0,62 0,22 

8. 3. 0,603 0,201 0,009 0,13 1,08 

6. 0,201 0,179 0,501 -0,22 0,62 

Ukrep nas je spodbudil, da v družini 
uživamo več sadja. 

3. 6. -0,527 0,203 0,028 -1,01 -0,05 

8. -0,688 0,217 0,005 -1,20 -0,17 

6. 3. 0,527 0,203 0,028 0,05 1,01 

8. -0,161 0,197 0,695 -0,63 0,31 

8. 3. 0,688 0,217 0,005 0,17 1,20 

6. 0,161 0,197 0,695 -0,31 0,63 

Ukrep nas je spodbudil, da v družini 

uživamo več zelenjave. 

3. 6. -0,527 0,203 0,028 -1,01 -0,05 

8. -0,658 0,217 0,008 -1,17 -0,14 

6. 3. 0,527* 0,203 0,028 0,05 1,01 

8. -0,131 0,197 0,785 -0,60 0,34 

8. 3. 0,658* 0,217 0,008 0,14 1,17 

6. 0,131 0,197 0,785 -0,34 0,60 

Ukrep SŠSZ se mi zdi potreben. 3. 6. -0,563* 0,294 0,138 -1,26 0,13 

8. -0,542 0,304 0,180 -1,26 0,18 

6. 3. 0,563* 0,294 0,138 -0,13 1,26 

8. 0,021 0,246 0,996 -0,56 0,60 

8. 3. 0,542 0,304 0,180 -0,18 1,26 

6. -0,021 0,246 0,996 -0,60 0,56 
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