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III 

POVZETEK 

Odrasli v svojo prehrano pogosto vključujejo živila, ki vsebujejo več sladkorja. Prav tako 

zaužijejo veliko pijače, ki vsebuje več sladkorja, kar predstavlja tveganje za zdravje. Starši 

pomembno vplivajo na prehrano otrok in oblikovanje njihovih prehranjevalnih navad, zato je 

pomembno, da se zavedajo tveganja, ki ga lahko nepravilna prehrana predstavlja za zdravje 

otrok. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšen odnos imajo starši in vzgojitelji do 

vključevanja živil z več sladkorja v prehrano otrok. Za raziskovalni del diplomskega dela je 

bila uporabljena deskriptivna metoda raziskovanja. Inštrument, ki sem ga pri tem uporabila, je 

bil vprašalnik. Vprašalnik za starše je vseboval 10 vprašanj, medtem ko je vprašalnik za 

vzgojiteljice vseboval 7 vprašanj.   

Rezultati raziskave so pokazali, da starši otrokom največkrat nudijo živila in pijačo z več 

sladkorja ob praznovanju otrokovega rojstnega dne, prav tako pa otroci zaužijejo živila in 

pijačo z več sladkorja, kadar so na obisku pri prijateljih ali starih starših. Pijačo, ki vsebuje 

več sladkorja, otrokom večina staršev ponudi manj pogosto. Največkrat otrokom čez dan 

ponudijo vodo. Prav tako tudi vzgojiteljice največkrat otrokom ponudijo za žejo vodo. 

Anketirane vzgojiteljice menijo, da otroci v vrtcu redko zaužijejo živila in pijače z več 

sladkorja. Starši in vzgojitelji se zavedajo, da otrokovo prekomerno uživanje živil in pijač z 

več sladkorja lahko povzroči debelost in vpliva na pojav zobne gnilobe. Otrokom lahko 

nudijo dober zgled o zdravem načinu prehranjevanja tako, da živil in pijač z več sladkorja ne 

vključijo v vsakodnevno prehrano. Na podlagi analize rezultatov sklepamo, da nekateri starši 

vsakodnevno vključujejo živila in pijačo z več sladkorja, in sicer jih otrokom največkrat 

ponudijo za popoldansko malico, večerjo ter v obliki prigrizkov takoj po obroku ali v času 

med obroki. Za zdravje otrok in oblikovanje njihovih zdravih prehranjevalnih navad je 

pomembno, da se starši in vzgojno-izobraževalne ustanove trudijo, da otrokom zagotovijo 

okolje in vzgled, ki jih bo spodbujal k uživanju zdrave hrane. 

Ključne besede: prehrana, starši, predšolski otroci, vrtec, sladkor, sladke pijače, sladka živila 
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ABSTRACT 

Adults in their diet often include foods that contain more sugar. They also consume a lot of 

beverages that contain more sugar, which poses a health risk. Parents have a significant 

influence on the nutrition of children and on the shaping of their eating habits, which is why it 

is important for them to be aware of the risks that an irregular diet can present to the health of 

children. The purpose of the thesis was to determine the attitude of parents and educators 

towards the inclusion of foods with more sugar in the diet of children.  For the research part of 

the thesis, a descriptive research method was used. The instrument I used for this was a 

questionnaire. The questionnaire for parents contained 10 questions, while the questionnaire 

for kindergarten teachers contained 7 questions. 

 

The results of the study show that, parents most often offer to children foods and beverages 

with more sugar for celebrating a child's birthday, besides that children also consume foods 

and beverages, with more sugar, when visiting friends or grandparents. Beverages that contain 

more sugar, most parents offer very rarely to children. Throughout the day they mostly offer 

them water. The same also goes for kindergarten teachers, who most often offer, for the thirst, 

children water. The kindergarten teachers, that participiated in the survey, believe that 

children in kindergarten rarely eat foods and beverages with more sugar. Parents and 

kindergarten teachers are aware that the child's excessive consumption of foods and beverages 

with more sugar, can cause obesity and affects the occurrence of tooth decay. They can 

provide a good example to children about healthy eating habits, by not including foods and 

beverages with more sugar in their everyday diet.Based on the analysis of the results we 

conclude, that some parents daily include foods and beverages with more sugar, which they 

most often offer to children for afternoon snack, dinner and in a form of snacks right after a 

meal or during meals. For children's health and for the shaping of their healthy eating habits, 

it is important that parents and educational institutions strive to provide, to children, an 

environment and an example, that will encourage them to consume healthy foods.   

 

Keywords: nutrition, parents, preschool children, kindergarten, sugar, sweet drinks, sweet 

foods 
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1 UVOD 

Dobra popotnica za zdravo rast in razvoj pa tudi za zdravje v kasnejših obdobjih življenja je 

uravnotežena prehrana, ki je v obdobju otroštva in mladostništva zaradi pospešene rasti in 

razvoja izjemno pomembna. V tem obdobju so energijske in hranilne potrebe otrok še posebej 

velike. Kadar otrok uživa hrano, ki je pestra, raznolika in kakovostna, pridobiva normalno 

telesno maso (Ribič, Zakotnik, Koroušić Seljak in Pokorn, 2008). Dolžnost, da skrbimo za 

svoje zdravje in ga ohranjamo, je treba otrokom privzgojiti že v zgodnjem otroštvu. Dolžnost 

staršev je, da otroka naučijo, kaj je zdravo in kaj ni, saj je otrokova pravica, da se tega nauči 

(Pavlič, 2010). 

Enostavni sladkorji, med katere spadajo kuhinjski sladkor, sladice in sladke pijače, naj ne bi 

predstavljali več kot 10 % dnevnega energijskega vnosa zaradi visokega glikemičnega 

indeksa (GI). Ta opisuje, kako hitro se enostavni sladkorji absorbirajo v kri in zvišujejo 

vrednost krvnega sladkorja (Hlastan Ribič, 2010). 

Z diplomskim delom sem želela ugotoviti, kakšen odnos imajo starši in vzgojitelji do 

vključevanja živil z več sladkorja v prehrano otrok, kako pogosto in ob kakšnih priložnostih 

starši in vzgojitelji nudijo otrokom pijačo in živila, ki vsebujejo več sladkorja. Z analizo 

zbranih podatkov sem ugotavljala, ali starši in vzgojitelji nudijo dober vzgled o zdravem 

načinu prehranjevanja, v kolikšni meri otrokom nudijo pijače in živila z več sladkorja ter v 

kolikšni meri se zavedajo splošnih posledic prekomernega uživanja živil in pijač z več 

sladkorja. 
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2 RAZVOJ ČUTIL 

Otrok okolje zaznava preko čutil, ki jih postopoma nadgrajuje od rojstva. Z njimi se uči in 

razlaga izkušnje. V prvih dveh letih se otroški možgani povečajo s četrtine na tri četrtine 

odrasle velikosti, pri tem pa se posledično hitro razvijajo tudi hrbtenjača in živci, ki podpirajo 

čutila. Temeljna čutila –  vid, sluh, voh, okus in tip – se prebudijo, ko dojenček pride na svet 

in se z njimi odziva na okolico. Občutljiv je na močno svetlobo, saj oči tesno zapre in jih 

odpre, ko svetloba izgine. Močno se odziva na človeški glas in že loči pravi jok od umetnega 

glasu. Otrok se močno odziva na dotike: če ga pobožamo po licu, se bo obrnil proti konicam 

prstov. Z vonjem otrok lahko prepozna materino mleko od tujega, močno se odziva na močne 

vonje z jokom. Otrokova usta so močno občutljiva na dotik: če je mleko prevroče, ga bo 

izpljunil (Ward Platt, 2010).  

2.1  RAZVOJ OKUSA 

»Okušalne brbončice v ustih začnejo nastajati po osmem tednu od spočetja, tako da je okus 

razvit, dolgo preden pride dojenček na svet. Okus hrane med nosečnostjo se po plodovnici 

prenaša do ploda.« (Ward Platt, 2010, str. 84) Otroci razvijajo svoj okus za sladko že v 

maternici preko hrane, ki jo užije nosečnica. Kasneje se na sladek okus privajajo preko 

dojenja, saj je sladkor naravno prisoten v materinem mleku. Dojenčki imajo že prirojene 

prednosti za razvoj sladkega, slanega in omamnega okusa, medtem ko grenak in kisel okus 

zavračajo. Otrokova izbira hrane in posledično okusa ni prirojena le z genskimi 

predispozicijami za določen okus, temveč je odvisna tudi od razpoložljivosti hrane in kulture, 

v kateri otrok odrašča, ter od zgleda staršev in  njihovega vpliva na prehrano (Fidler Mis, 

2017). 

Pomembno je, da v obdobju otroštva pripravljamo hrano, ki bo zmerno sladka. Otrok ima že 

ob rojstvu prirojeno večje nagnjenje k sladkemu okusu. Okusi, s katerimi se bo otrok srečeval 

v času otroštva, ga bodo kasneje v življenju privlačili in se jim bo težje uprl. Ob tem je 

pomembno, da se otrok srečuje s čim bolj naravnimi okusi (Gabrijelčič Blenkuš in Robnik,  

2016). 
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3  SLADKOR 

Ogljikovi hidrati spadajo med makrohranila, saj jih je potrebno zaužiti v večjih količinah, ker 

telesu predstavljajo vir energije. Ogljikove hidrate ločimo v dve skupini. Ločimo jih na 

enostavne in sestavljene ogljikove hidrate. Med enostavne ogljikove hidrate spadajo sladkorji, 

kot so saharoza, fruktoza, manoza in galaktoza. Med sestavljene ogljikove hidrate pa sodijo 

npr.: glikogen, škrob in prehranska vlaknina. Priporočena vrednost zaužitih ogljikovih 

hidratov na dan je 50 % zaužite dnevne energije (Yudkin, 2012). 

Ogljikovi hidrati predstavljajo v telesu najvažnejše energijske hranilne snovi, prav tako pa so 

osnovno gradivo za biosintezo snovi v telesu (Gliha in Kodele, 1987). »Po kemični sestavi so 

ogljikovi hidrati iz ogljika, vodika in kisika. Vodik in kisik sta v razmerju: 2 atoma vodika in 

1 atom kisika. Vsi trije elementi tvorijo osnovno enoto – enostavni sladkor, ki je kemijsko 

lahko aldoza ali ketoza (ima aldehidno ali ketonsko skupino). Po številu ogljikovih atomov so 

enostavni sladkorji trioze s tremi ogljikovimi atomi, tetroze s štirimi, pentoze s petimi in 

hektoze s šestimi ogljikovimi atomi (C6H12O6). V naši prehrani so pomembne predvsem 

hektoze. Enostavni sladkorji se v živilih pojavljajo prosti ali pa se vežejo v krajše ali daljše 

verige. Človeški organizem lahko izkoristi le tiste ogljikove hidrate, ki so iz hektoz.« (Gliha 

in Kodele, 1987, str. 13)  

Ogljikove hidrate ločimo v tri skupine, in sicer: 

• Monosaharidi ali enostavni sladkorji – najpomembnejši so glukoza, fruktoza, 

galaktoza in manoza. Največji pomen v naši prehrani imata glukoza, ki se ji reče tudi 

grozdni sladkor in ga najdemo v medu, sadju in v različnih vrstah zelenjave (korenje 

in nezrel krompir), ter fruktoza ali sadni sladkor, ki ga najdemo v sadju in medu.  

• Disaharidi ali dvojni sladkorji – ti so sestavljeni iz dveh molekul monosaharidov, pri 

tem pa je izstopila voda. Ob prisotnosti določenih encimov lahko disaharidi sprejmejo 

molekulo vode in razpadejo v dve molekuli monosaharidov. Najpomembnejši so 

saharoza, maltoza in laktoza. Saharoza je najpomembnejši sladkor in ga v obliki  

jedilnega sladkorja pojemo največ. Saharoza se pridobiva iz sladkorne pese in trsa, 

najdemo pa jo tudi v raznih plodovih in koreninah rastlin. Maltoza, ki ji rečemo tudi 

sladni sladkor, nastaja v rastlinskem in živalskem organizmu kot vmesni produkt pri 

razkroju polisaharidov. Maltozo se največ uporablja v slaščičarski industriji, dobimo 

jo lahko tudi v kavnem nadomestku ali v ječmenovem sladu (pivo). Laktoza ali mlečni 
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sladkor je zelo podoben saharozi, vendar je manj sladek. Najdemo ga kot sestavino v 

mleku, ki se tvori v mlečni žlezi. 

• Polisaharidi – sem spadajo škrob, glikogen, celuloza, hemiceluloza, pektin in lignin. 

Škrob je najvažnejši polisaharid, saj je glavni predstavnik ogljikovih hidratov v 

prehrani. Predstavlja končni produkt fotosinteze, prav tako pa je rezervna hrana. 

Nahaja se v gomoljih krompirja in semenih žitaric. Glikogen ali jetrni škrob ima v naši 

prehrani manjši pomen, saj ga najdemo v manjših količinah v živalskih živilih. V 

našem telesu se nahaja v jetrih in mišicah kot rezervna hrana oziroma energijska snov 

mišic. Celuloza, hemiceluloza, pektin in lignin so sestavina rastlinskih živil. Teh 

polisaharidov človeško telo ne more izkoristiti za energijo, saj jih črevesje ne 

resorbira, zato jim pravimo tudi balastne snovi. Za nas so dobre predvsem zato, ker 

povzročajo počasnejše praznjenje želodca in s tem dajejo daljši občutek sitosti (Gliha 

in Kodele, 1987). 

3.1 SLADKOR V PREHRANI OTROKA 

Uravnotežena prehrana je izredno pomembna v obdobju otroštva in mladostništva, saj je ta 

dobra popotnica za zdrav in pravilen razvoj ter kakovostno in boljše zdravje. Posebna 

pozornost je namenjena uravnoteženi prehrani, saj jo otroci in mladostniki potrebujejo zaradi 

pospešene rasti in razvoja, posledica tega pa je, da so energijske in hranilne potrebe v tem 

obdobju še posebej velike. Kadar otrok uživa hrano, ki je pestra, raznolika in kakovostna, 

pridobiva normalno telesno maso (Ribič, Zakotnik, Koroušić Seljak in Pokorn, 2008).  

»Enostavni sladkorji naj ne bi prispevali več kakor 10 % dnevnega energijskega vnosa, saj 

imajo visok glikemični indeks (GI). Parameter GI opisuje, kako hitro se ogljikovi hidrati  po 

zaužitju absorbirajo v kri in zvišajo vrednosti krvnega sladkorja v primerjavi s čisto glukozo. 

Zaužitje živil z visokim GI (npr. kuhinjski sladkor, sladice, sladke pijače) hitreje in v večji 

meri poviša vrednost glukoze v krvi in povzroči povečano izločanje inzulina.« (Hlastan Ribič, 

2010, str. 9) 

S hrano, ki je pestra, raznolika in kakovostna, otrok pridobiva potrebno količino energije in 

hranil za normalno rast in razvoj. Vsakodnevni obroki naj zaradi tega vsebujejo različne vrste 

žit in škrobnih živil, mleko in mlečne izdelke, ribe, sadje, zelenjavo in kvalitetne maščobe, 

prav tako pa je pomembno, da uporabljamo le predpisano količino soli in izbrane začimbe ter 

le priporočene količine sladkorja (Ribič idr., 2008). 
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Uravnotežena prehrana naj bo sestavljena iz ogljikovih hidratov, ki naj predstavljajo 50–55 % 

energijskih potreb, maščob, ki naj predstavljajo med 20–35 % dnevne energijske potrebe, ter 

beljakovin, ki naj prestavljajo 10–15 % energijske potrebe (Battelino idr., 2006). Svetovna 

zdravstvena organizacija (2015) svetuje, naj priporočen dnevni vnos dodatnih sladkorjev ne 

presega 10 % oz. 5 % celotnega energijskega vnosa tako za otroke kakor tudi za odrasle. 

Kadar otrok vsakodnevno ne dobi ustrezne prehrane, ki bi zadostila zahtevam rastočega 

organizma, začne v telesu primanjkovati posameznih mineralov in vitaminov ter elementov v 

sledovih. Neustrezno prehranjevanje povzroči slabše počutje in zmanjšano storilnost 

organizma. V kasnejših obdobjih življenja se lahko pojavijo kronične bolezni (npr. 

prekomerna telesna teža, sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja ter rak), zmanjša pa se tudi 

odpornost organizma (Battelino idr., 2006). 

Otroci, ki imajo že v otroštvu nezdrave oz. neustrezne prehranjevalne navade, bodo te navade 

prenesli v obdobje mladostništva in v kasnejša življenjska obdobja. Posledice nezdrave 

prehrane v večini primerih vodijo v neustrezen način prehranjevanja, nepravilne izbire živil, 

kar posledično privede do povečanja telesne teže in debelosti (Simčič idr. 2010). 

Ribič, Zakotnik, Koroušić Seljak in Pokorn (2008) v Praktikumu jedilnikov zdravega 

prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah poudarjajo, da sladkor ne vsebuje 

esencialnih hranil, vendar le-ta dviguje energijsko gostoto obrokov.  Sladica je hrana, ki je 

energijsko gosta in hranilno revna. Prav tako poudarjajo, naj otrokom ne ponujamo sladkih 

pijač, temveč nesladkane čaje, naravne sokove brez dodatnega sladkorja ter vodo. V zmernih 

količinah naj otrokom ponudimo sladice brez dodatnega sladkorja, zamrznjeno sadje, 

nadomestke za beli sladkor, kot sta med in posušeno sadje.  

Po priporočilih, ki so jih Bratanič idr. (2010) napisali v Smernicah zdravega prehranjevanja za 

dojenčke, povedo, da naj malčku najprej ponudimo vse sadje in vso zelenjavo, da se spozna in 

osvoji njihove raznovrstne okuse, šele nato pa mu ponudimo sladkor v koncentrirani obliki, 

kot so npr. sladoled, sladica, desert. Dojenček, ki je od samega začetka uvajanja družinske 

prehrane navajen na uživanje sladkih živil, se bo kasneje v obdobju otroštva težje odvadil od 

njih.  

Kadar v jedilnike ne vključujemo zadostne količine sadja in zelenjave, lahko pride do 

pomanjkanja posameznih vitaminov. Prehrana, ki je enolična in je visoko energijsko gosta, 
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navadno vsebuje veliko maščob in enostavnih sladkorjev, to pa dolgoročno vodi v povečanje 

telesne mase in v debelost (Battelino idr., 2006). 

Kriegisch in Sommer (2001) poudarjata, naj prijatelji, stari starši in ostali sorodniki otrokom 

ne prinašajo sladkarij kot darila ob prihodu, temveč naj jim prinesejo sadje, barvice ali kaj 

drugega. Prav tako je pomembno, da otrok ne nagrajujemo za dobro opravljeno delo s 

sladkarijami. 

3.2 SLADKE PIJAČE 

Pijača z dodanim sladkorjem je vsaka pijača, ki ji je dodan sladkor (saharoza) ali drugo 

sladilo, kot so visokofruktozni sirup ali sadni koncentrati. Dodani sladkor in sirup se v pijačo 

dodata v času predelave. Najpogostejši predstavniki pijač z dodanim sladkorjem so vode z 

okusom, ledeni čaji, pijače za športnike, energijske pijače, sladke gazirane pijače, sadni 

nektarji in sladkani čaj. Glavni sladkorji v sadnih sokovih so saharoza, glukoza, fruktoza in 

sorbitol (Fidelr Mis, .2013a). 

Sladke pijače so nepopolno nadomestilo za energijo, saj vsebujejo veliko sladkorja in imajo 

nizek učinek sitosti. Vsak otrok, ki dnevno zaužije dodatno pijačo z visoko vsebnostjo 

sladkorja, ima 60 %  več možnosti, da postane predebel. Druge posledice, ki nastanejo z 

uživanjem pijač z dodanim sladkorjem, so še slaba preskrba s hranilnimi snovmi, razvoj želje 

po sladkem okusu, zmanjšanje kostne gostote, razvoj zobne gnilobe, zlom kosti, visok krvni 

tlak, razvoj bolezni srca in ožilja ter sladkorne bolezni tipa 2. Pijače z dodanim sladkorjem 

predstavljajo glavni vir dodanega sladkorja v prehrani otrok. Otroci naj namesto pijač z 

dodanim sladkorjem pijejo vodo, saj ta ne vsebuje energije ter z njo lahko vzdržujemo in 

nadzorujemo težo tako pri otrocih kakor tudi pri odraslih (Fidler Mis, 2013a). 

Sladkor v pijačah je še posebej nevaren, saj običajno te vsebujejo veliko sladkorja, prav tako 

pa nimamo občutka sitosti, kot bi ga imeli, če bi pojedli sladico z isto vsebnostjo sladkorja. 

Sladke pijače naj bi bile tako nevarne, kot je kajenje. V posebni mednarodni študiji, ki je bila 

opravljena v 41 državah, se Slovenija uvršča v sam vrh popitih pijač z dodanim sladkorjem 

pri 15-letnikih. Fantje naj bi popili 6,8 dcl sladkih pijač na dan, medtem ko jih dekleta celo 

7,2 dcl. To na leto znaša približno 250 litrov popitih pijač z dodanim sladkorjem. V vsaki 

pijači je povprečno 10 % sladkorja, kar na leto znaša 25 kg zaužitega sladkorja v tekoči 

obliki. Prav zaradi tega je sladkor, ki je dodan pijačam, najbolj škodljiv, saj se ne zavedamo, 
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koliko ga popijemo. Pijače z dodanim sladkorjem so tudi eden največjih povzročiteljev 

debelosti. S hrano se sladkor počasneje absorbira v kri, zato je tudi bolje, da si namesto sveže 

stisnjenega soka raje privoščimo cel sadež, saj bodo vlaknine upočasnile proces absorpcije 

sladkorja v kri. Gazirane pijače so še posebej nevarne za otroke v času rasti, saj te pijače 

vsebujejo fosforno kislino, ki upočasni oziroma ovira absorpcijo kalcija (Fidler Mis, 2013b). 

Po mednarodni primerjavi rezultatov HBSC, ki je bila narejena pri otrocih in mladostnikih 

Evropske unije, kaže, da se slovenski mladostniki uvrščajo v sam vrh Evropske unije glede na 

količino zaužitih sladkih pijač. Slovenski mladostniki popijejo premalo tekočine, ki je 

priporočena na dan. Podatki Pediatrične klinike UKC Ljubljana kažejo, da namesto 

priporočenih 1500 ml, popijejo le 900 ml. Rezultati so prav tako pokazali, da dekleta bolj 

posegajo po sladkarijah, medtem ko fantje bolj posegajo po sladkih pijačah. Delež sladkih 

pijač, ki ga zaužijejo fantje, znaša 69 % vseh dnevno zaužitih tekočin, dekleta pa  zaužijejo 51 

% vseh dnevno zaužitih tekočin (Gabrijelčič Blenkuš, 2013). Svetovna zdravstvena 

organizacija (2015) priporoča, naj dnevni vnos dodatnih sladkorjev ne presega 10 % 

celodnevnega energijskega vnosa. Pri slovenskih otrocih ta delež znaša 16 % celodnevnega 

energijskega vnosa (Gabrijelčič Blenkuš, 2013).  

Voda je pomemben del človeškega organizma, saj predstavlja dve tretjini telesne mase pri 

odraslih in tri četrtine telesne mase pri otrocih. Z zadostnim uživanjem vode preprečimo 

manjše izsušitve telesa, ki lahko vplivajo na telesne in duševne zmožnosti otrok (Gabrijelčič 

Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005). Voda je pomembna sestavina telesa, 

saj jo najdemo v vsaki celici telesa. V telesu je nujna za fiziološke procese, kot so prebava, 

absorpcija in izločanje, prav tako pa deluje kot posrednik prenosa hranil in drugih snovi v 

telesu (Bratanič idr., 2010). Tekočino v telesu izgubljamo z dihanjem in znojenjem ter z 

izločanjem vode preko urina in blata. Z večanjem potrebe po energiji se veča tudi potreba po 

vodi. Telo potrebuje pri opravljanju zmerne telesne dejavnosti približno 1 liter vode na 4,18 

MJ (1000 kcal) prehranskega energijskega vnosa. Priporočen dnevni vnos vode pri zmerni 

fizični aktivnosti naj pri otrocih znašala 1–2 litra dnevno, medtem ko naj pri mladostnikih ta 

delež znaša približno 2,5 litra dnevno.  Glede na telesno aktivnost oziroma dejavnost in s 

povečanim potenjem ter s povečano temperaturo zraka se potreba po tekočini poveča 

(Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005).  
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Otrokom poleg vode za žejo ponudimo tudi nesladkani sadni ali zeliščni čaj ali mineralno 

vodo. Lahko jim ponudimo tudi naravne sadne sokove brez dodanih sladkorjev, ki jih 

razredčimo z vodo v razmerju 1:1 (Ribič, Zakotnik, Koroušić Seljak in Pokorn, 2008).  

V spodnji preglednici (preglednica 1) so prikazane vrednosti, koliko vode naj bi popili otroci 

in mladostniki (Fidler Mis, 2013a). 

Preglednica 1: Priporočena količina zaužite vode. 

starost priporočena količina 

zaužite vode (ml/dan) 

izračunano v kozarcih 

(število 2 dcl 

kozarcev/dan) 

1–3 820 4 

4–6 940 5 

7–9 970 5 

10–12 1170 6 

13–14 1330 6,5 

15–19 1530 7,5 
(Vir: Fidler Mis, 2013a)  

3.3 REFERENČNE VREDNOSTI ZA ENERGIJSKI VNOS TER 

VNOS HRANIL  

Potrebe po energiji in hranilnih snoveh so si različne glede na spol in starost posameznika pa 

tudi od dneva do dneva. Pri referenčnih vrednostih za vnos hranil govorimo o količini hranil, 

ki domnevno pri skoraj vseh posameznikih omogočajo njihovo polno storilnost in jih ščitijo 

pred morebitnimi boleznimi, ki so pogojene s pomanjkanjem ali prekomernim vnosom le-teh. 

Priporočila pokrivajo potrebe 98 % oseb, ki spadajo v skupino zdravih posameznikov. Za 

osebe, ki imajo motnje prebave in presnove, ter osebe, ki so odvisne npr. od alkohola, in 

osebe, ki redno jemljejo zdravila, navedene referenčne vrednosti ne veljajo, saj se ne nanašajo 

na njihovo preskrbo. Osebe z navedenimi stanji potrebujejo individualno medicinsko 

svetovanje in spremljanje (Referenčne vrednosti za energijski vnos in vnos hranil, 2016).   

Energijske potrebe posameznika so odvisne od osnovnih fizioloških potreb, ki jih ima 

posameznik, in od telesne dejavnosti ter drugih zunanjih dejavnikov. V določenih obdobjih 

posameznika, npr. v obdobju rasti, so tudi dodatne potrebe po energiji in hranilih. Svoje 

zdravje ogrožamo takrat, kadar vnašamo preveč ali premalo energije oziroma hranil 

(Referenčne vrednosti za energijski vnos in vnos hranil, 2016). 
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Povprečne energijske potrebe posamezne skupine prebivalstva se razlikujejo glede na spol ter 

telesno maso, predvsem pa se razlikujejo glede na telesno aktivnost, ki ima velik vpliv na 

energijsko porabo posameznika. V spodnji preglednici (preglednica 2) so prikazane 

referenčne vrednosti za povprečen dnevni energijski vnos. Orientacijske vrednosti za 

povprečen vnos energije temeljijo na eksperimentalno pridobljenih podatkih porabe energije 

pri posameznih starostnih skupinah z upoštevanjem normalne telesne mase in višine ter s 

starostjo prilagojene telesne dejavnosti. V njej je prikazan priporočen dnevni vnos energije za 

posamezno starostno skupino, spol in različno stopnjo telesne dejavnosti (Referenčne 

vrednosti za energijski vnos in vnos hranil, 2016). Stara enota, s katero merimo količino 

energije, ki jo vnesemo v telo, se imenuje džul (J), nova enota pa se imenuje kalorija (cal). 

Ker en džul pomeni majhno količino energije, merimo količino energije v kilodžulih (kJ) 

oziroma kilokalorijah (kcal). Ena kalorija je enako 4,2 džulu in ena kilokalorija je enaka 4,2 

kilodžulu (Battelino, Pokorn, Kostanjevec, Hlastan Ribič, 2006). 

Preglednica 2: Priporočeni dnevni energijski vnosi. 

Starost 

(leta) 

Priporočeni dnevni energijski vnosi (kJ (kcal)/dan) 

Nizka raven telesne 

dejavnosti 

Zmerna raven telesne 

dejavnosti 

Visoka raven telesne 

dejavnosti 

m ž m ž m ž 

Otroci  

1–3  5021 (1200) 4602 (1100) 5439 (1300) 5021 (1200) - - 

4–6  5858 (1400) 5439 (1300) 6694 (1600) 6276 (1500) 7531 (1800) 7113 (1700) 

7–9 7113 (1700) 6276 (1500) 7950 (1900) 7531 (1800) 8786 (2100) 8368 (2000) 

10–12  7950 (1900) 7113 (1700) 9205 (2200) 8368 (2000) 10042 

(2400) 

9205 (2200) 

13–14  9623 (2300) 7950 (1900) 10878 

(2600) 

9205 (2200) 12134 

(2900) 

10460 

(2500) 

Mladostniki  

15–18  10878 

(2600) 

8368 (2000) 12552 

(3000) 

9623 (2300) 14226 

(3400) 

10878 

(2600) 

Odrasli   

19–24  10042 

(2400) 

7950 (1900) 11715 

(2800) 

9205 (2200) 12970 

(3100) 

10460 

(2500) 

25–50 9623 (2300) 7531 (1800) 11297 

(2700) 

8786 (2100) 12552 

(30000) 

10042 

(2400) 

51–64  9205 (2200) 7113 (1700) 10460 

(2500) 

8368 (2000) 11715 

(2800) 

9205 (2200) 

Starejši  

>65 8786 (2100) 7113 (1700) 1046 (2500) 7950 (1900) 11715 

(2800) 

8786 (2100) 

(Vir: Referenčne vrednosti za energijski vnos in vnos hranil, 2016) 

V raziskavi, ki je bila izvedena v devetindvajsetih državah Evropske unije, so ugotavljali 

razlike v referenčnih vrednostih za energijski vnos in vnos hranil pri osebah, starih od 2 do 18 
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let. Rezultati so pokazali, da prihaja do razlik med priporočenim dnevnim energijskim 

vnosom med državami. Nekatere države, ki so bile zajete v raziskavo, imajo različne 

referenčne vrednosti za energijski vnos in vnos hranil glede na spol posameznika od drugega 

leta naprej, medtem ko imajo ostale države enake referenčne vrednosti za energijski vnos in 

vnos hranil za oba spola. Kasneje, ko otrok dopolni 8 let, se referenčne vrednosti začnejo 

razlikovati glede na spol otroka (Prentice idr. 2004). 
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4 POSLEDICE PREKOMERNEGA UŽIVANJA 

SLADKORJA 

V nadaljevanju so opisane posledice prekomernega uživanja sladkorja, kot so zobne bolezni, 

debelost, sladkorna bolezen tipa 2 ter bolezni srca in ožilja. 

4.1 ZOBNE BOLEZNI 

Zobna gniloba je največkrat posledica nepravilne prehrane, prav tako pa je najpogostejša 

bolezen v civiliziranem svetu. Najpogosteje zobna gniloba nastane zaradi uživanja živil, ki 

vsebujejo veliko sladkorja. Ta se v ustih pod vplivom mikroorganizmov razkraja v kisline, ki 

načenjajo zobno sklenino. Zaradi tega zobje postanejo neodporni (Gliha in Kodele, 1987). 

»Za glavnega sovražnika zob štejemo industrijsko predelan sladkor. Zobem odteguje 

rudninske snovi in je glavna hrana bakterijam, ki izločajo zobem škodljivo kislino, s tem pa 

napada zobe od zunaj. Od znotraj pa jim škoduje, ker porabi telo za njegovo presnavljanje v 

krvi in jetrih veliko rudnin in vitaminov skupine B, ki jih potem organizmu primanjkuje na 

drugih mestih, med drugimi tudi za vzdrževanje zob.« (Kriegisch in Sommer, 2001, str.157) 

4.2 DEBELOST 

Svetovna zdravstvena organizacija je leta 1997 uvrstila debelost med kronične presnovne 

bolezni. Glavni vzrok debelosti je neravnovesje med energijskim vnosom in porabo le-tega. 

Merilo, s katerim ocenjujemo debelost, je lahko indeks telesne mase (ITM). Gre za razmerje 

med telesno maso in kvadratom višine, ki ga izračunamo v kg/m2. Normalna vrednost ITM za 

odrasle je 18,5-24,9 kg/m2, vrednost nad 25 kg/m2 pomeni čezmerno hranjenost ter vrednost 

nad 30 kg/m2 debelost (Čezmerna telesna teža in debelost pri otrocih – glasnika slabšega 

zdravja in krajšega življenja današnje generacije otrok v Sloveniji, 2013). 

V spodnji preglednici (preglednica 3) so prikazane referenčne vrednosti telesne mase glede na 

starost in spol otroka (Battelino idr., 2006). 
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Preglednica 3: Referenčne vrednosti telesne mase glede na starost in spol otroka. 

 telesna teža (kg) 

starost moški ženski 

od 1. do 3. leta  13,5 13 

od 4. do 6. leta 19,7 18,6 

od 7. do 9. leta 26,7 26,7 

od 10. do 13. leta  37,5 39,2 
(Vir: Battelino idr., 2006)  

Maščobe se v telesu kopičijo v podkožnem tkivu, v stenah žil in okoli notranjih organov. 

Kopičenje maščobe okoli notranjih organov ovira normalno delovanje le-teh, saj so organi 

tako še dodatno obremenjeni. Zaradi prehranjevanja s hrano, ki vsebuje preveč maščob in 

sladkorja, se v krvi poveča količina holesterola, prav tako pa se poveča krvni pritisk. Debelost 

je največkrat posledica obolenj na jetrih in žolčnih poteh. Glavni vzrok za debelost je 

zmanjšana fizična aktivnost (Gliha in Kodele, 1987) in prehranjevanje s hrano, ki vsebuje 

preveč maščob in sladkorja. Ker telo nima posebnega mehanizma, ki bi dolgotrajno hranil 

presežene zaužite ogljikove hidrate, se ti v telesu kopičijo v obliki maščobe (Yudkin, 2012). 

Predebeli otroci padejo v nek začaran krog nezdravega prehranjevanja in premalo gibanja. 

Otrok, ki se premalo giblje, se hitreje redi. Pri tem igra pomembno vlogo tudi dedna zasnova. 

Pri nekateri otrocih se nezdrava prehrana in premalo gibanja izrazita tako, da hitro pridobijo 

odvečne kilograme, pri drugih ne (Kast-Zahn in Morgenroth, 2012). 

4.3 SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2 

»Sladkorna bolezen tipa 2 je najpogostejša od vseh tipov s posledicami na številnih organih 

zaradi kronične hiperglikemije in je dejavnik tveganja za bolezni srca in ožilja in zaplete s 

področja mikrocirkulacije.« (Petek, 2012, str. 76) Dejavniki tveganja za nastanek  sladkorne 

bolezni tipa 2 so dednost, prekomerna telesna teža, nezdrav način življenja, to je premalo 

gibanja, nezdrava in neuravnotežena prehrana ter premajhna telesna dejavnost (Petek, 2012). 

Oboleli s sladkorno boleznijo tipa 2 mora nujno vzdrževati normalno koncentracijo glukoze v 

krvi, saj s tem preprečuje nadaljnje komplikacije, ki so prisotne pri sladkorni bolezni. 

Prehrana sladkornega bolnika naj bo pestra in raznolika ter primerno časovno in količinsko 

razporejena. Sladkorni bolniki ne potrebujejo nobene diete, temveč morajo slediti načelom 

zdrave in uravnotežene prehrane (Hlastan Ribič, 2010). 
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4.4 BOLEZNI SRCA IN OŽILJA 

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

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

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

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

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

nezadostne telesne dejavnosti.« (Hlastan Ribič, 2010, str. 11)  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Špela Primar; diplomsko delo 

 

14 

5 OBLIKOVANJE PREHRANJEVALNIH NAVAD 

Veliko vlogo pri oblikovanju prehranjevalnih navad v predšolskem obdobju imajo starši in 

vzgojitelji. 

5.1 VLOGA STARŠEV PRI PREHRANJEVANJU  

Otrok se veliko nauči od svojih staršev in posnema njihove vedenjske vzorce. Pomembno je, 

da starši dajejo svojim otrokom zdrav zgled pri prehranjevanju. Starši lahko z dobrimi 

odločitvami o prehranjevanju ustvarijo okolje, ki je spodbudno za rast in razvoj zdravega 

otroka. S spremembo slabih družinskih prehranjevalnih navad v dobre ima lahko na otroka 

dolgotrajen učinek (Gavin, Dowshen in Izenberg, 2007). Dolžnost, da skrbimo za svoje 

zdravje in ga ohranjamo, je potrebno otrokom privzgojiti že v zgodnjem otroštvu. Dolžnost 

staršev je, da ga naučijo, kaj je zdravo in kaj ni, saj je to otrokova pravica, da se tega nauči 

(Pavlič, 2010). 

»Nekatere pogoste strategije, povezane s hrano, npr. podkupovanje otrok s poobedki ali pa 

siljenje, naj pojedo vse, kar je na krožniku, so enostavne, vendar pošiljajo napačne znake. 

Posredujejo namreč dve nepravilni spoznanji:  

• Sladice so nagrada. 

• Lakota – ali pa sitost – nima nobene zveze z odločitvijo, da še naprej jemo ali da 

odložimo vilice.« (Gavin, Dowshen in Izenberg, 2007, str. 12) 

Navajanja otrok na boljše navade pri prehranjevanju naj se udeleži cela družina. Pri tem 

družina otroku predstavlja neko skupino, s katero sodeluje. Starši pri tem otroku dajejo dober 

zgled. Najboljši čas uvajanja zdravega načina življenja je, ko je otrok še majhen, saj se je v 

poznejšem obdobju življenja težje prilagajati na nov način življenja (Gavin, Dowshen in 

Izenberg, 2007). 

Neomejen dostop do sladkarij lahko poruši popolno notranje uravnavanje potreb po zaužitju 

hrane. Otrok v takem primeru začne jesti prevelike količine hrane, ki je enolična. Otroku je 

potrebno zagotoviti najrazličnejšo hrano, da jo poskusi. Pomembno je, da se hrana postavi 

pred otroka in se ga ne sili jesti. Otrok bo hrano želel poskusiti ali pa ne. Pomembno je, da 

starši otroku nudijo dober zgled, saj mu bo tako omogočijo veselje in radovednost do 

najrazličnejše hrane (Kast-Zahn in Morgenroth, 2012).  
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5.2 VLOGA VRTCA IN VZGOJITELJEV PRI PREHRANJEVANJU 

»Z načinom prehrane v vrtcu želimo razvijati ustrezne prehrambne  navade otrok ter 

spodbuditi aktiven odnos pedagoškega osebja in staršev do zdrave prehrane.« (Šintler in 

Domicelj, 1997, str. 6) 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da ima otrok pravico do izbire in drugačnosti, 

mora imeti možnost odmika od skupine oziroma možnost izražanja individualnosti pri 

različnih dejavnostih, kot so organizacija spanja in počitka, hranjene in druge potrebe. Prehodi 

med dejavnostmi naj potekajo umirjeno, brez nepotrebnega hitenja. Pomembno je, da otrok v 

vrtcu dobi dobre prehranjevalne navade ter razvija družabnost, povezano s prehranjevanjem, 

pri tem pa je vzgojitelj kot predstavnik vrtca dober zgled otrokom za zdrav način 

prehranjevanja in otroku omogoča ter daje možnost seznanjanja z varnim in zdravim načinom 

življenja.  

»Hranjenje v vrtcu naj poteka čim bolj umirjeno, brez nepotrebnega čakanja, pripravljanja, pri 

obrokih se ne hiti. Dopušča naj izbiro in možnost, da si otroci postrežejo sami, če to želijo« 

(Kurikulum za vrtce, 2013, str. 21). Vzgojitelj mora paziti, da se med hranjenjem izogiba 

tekmovanju in primerjanju otrok med seboj, prav tako pa mora biti pozoren na navade družin 

pri prehranjevanju, npr. vegetarijanska prehrana. (Kurikulum za vrtce, 2013). 

V zvezi s hranjenjem je najpomembnejše: 

• »da ustvarimo prijetno, družabno ozračje, 

• da imajo otroci možnost, da so tudi pri obrokih čim bolj samostojni in neodvisni, 

• da otroke spodbujamo, da se pogovarjajo o tem, kaj jedo, kako je jed pripravljena – 

prijetni pogovori ustvarjajo sproščeno ozračje, 

• da se zavedamo, da imajo otroci individualne prehranjevalne navade – hrano, ki jo 

imajo radi, in hrano, ki je ne marajo, 

• da spoštujemo prehranjevalne navade družine, 

• da otroke spodbujamo k uporabi pribora in prtičkov, 

• da otrokom omogočimo dovolj časa, da lahko jedo brez hitenja, 

• da si tudi za pripravo in pospravljanje vzamemo čas« (Dolar Bahovec in Bregar 

Golobič, 2004, str. 46). 
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Dolar Bahovec in Bregar Golobič (2004) poudarjata, da je hranjenje dobra priložnost za 

učenje. Otroke naj se nauči, da si sami postrežejo in naj poskušajo nove jedi, saj s tem otroci 

razvijajo pozitiven odnos do hrane in prehranjevanja. Vzgojitelj naj med hranjenjem sedi 

skupaj z otroki za mizo, saj se otroci učijo z opazovanjem drugih. Pomembno je, da otrok 

začne uporabljati pribor in prtičke, ker se tako razvijajo njegove spretnosti. Pomembno je, da 

je hranjenje družaben dogodek. Vzgojitelj mora paziti, da med hranjenjem ne vstaja nenehno 

od mize, saj je možno, da ga bodo otroci posnemali. Vzgojitelj naj si raje pripravi dodatno 

hrano na voziček, krpe in prtičke pa naj si pripravi pred obrokom in jih ima v svoji bližini. 

Otroke naj spodbuja, da pomagajo pri organizaciji hranjena. Otroci naj pomagajo pripraviti 

mizo, razdelijo naj pribor in prtičke ter kozarčke, z uporabo majhnih vrčkov naj si sami 

nalijejo pijačo in si naložijo hrano. Pri tem jim moramo dati dovolj časa, prav tako pa moramo 

biti strpni do politih tekočin in nesreč med pripravljanjem in prehranjevanjem. Vzgojitelj naj 

hrane ne uporablja kot kazen ali nagrado, saj s tem hrana postane sredstvo manipulacije, če s 

hrano nagradimo ali kaznujemo vedenje otrok. Otrokom naj vzgojitelj med hranjenjem ne 

grozi, da jim bo odpeljal zajtrk, malico ali kosilo. Vzgojitelj naj se na nemirne otroke med 

hranjenjem odzove tako, da se usede poleg njih ali pa jih presede za drugo mizo, stran od 

ostalih  otrok. Pri sodelovanju vzgojitelja s starši, kar se tiče prehranjevanja, je pomembno, da 

se ta pogovori o otrokovih prehranjevalnih navadah in pove staršem svoje cilje pri hranjenju.   

»Zdrav in zadovoljen otrok je največja želja vsakega starša. Vrtec mora predstavljati otroku 

podporno okolje za ohranjanje in krepitev njegovega zdravja. To pomeni, da je poskrbljeno za 

njegovo varnost in optimalen duševni ter telesni razvoj, vključno s ponudbo zdrave varovalne 

prehrane in krepitve ter spodbujanja zdravih prehranjevalnih navad. Pri zdravem in 

zadovoljnem otroku se kažejo dobre kognitivne zmožnosti, večja motiviranost za igro in večja 

želja po raziskovanju bližnje okolice ter boljše sodelovanje v skupinskih aktivnostih. Zato je 

spodbujanje zdravih vedenjskih navad tudi v velikem interesu vzgojiteljev in ostalega 

strokovnega kadra v vrtcih« (Đukič, 2017, str. 30).  

»Vrtec v zvezi z upoštevanjem otrokovih želja in pravic obvezno sodeluje s starši. Starši 

imajo pravico soodločati, vendar pa so pri tem dolžni upoštevati meje svojega soodločanja in 

ne smejo posegati v strokovnost vrtca. Prav pri možnosti izbire glede hranjenja in počitka se 

pogosto dodatno zaplete v primerih, ko se razlikujejo želje staršev in otrok. V teh primerih 

bodimo zato posebej pozorni, da otroke ne potisnemo v konflikt med družinskimi vrednotami 

in vrednotami vrtca (npr. vegetarijanske družine, otroci različnih ver, kultur).« (Dolar 

Bahovec in Bregar Golobič, 2004, str. 90, 91) 
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Vzgojiteljice dobro poznajo prehranjevalne navade otrok, vendar se lahko zgodi, da otrok 

začne zavračati ponujeno hrano. Vzgojitelj mora pri tem paziti, da otroku določene hrane, ki 

je ne mara, ne ponuja znova in znova, saj se lahko zgodi, da bo otrok nehal jesti tudi tisto 

hrano, ki jo ima rad (npr. kombiniranje pire krompirja in omake). Če se zavračanje hrane pri 

obedih ponavlja, je pomembno, da se vzgojitelj pogovori z otrokom, prav tako pa ima o tem 

odprt pogovor s starši (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). 

»Tako kot smo si različni po zunanjosti, se razlikuje tudi naš okus glede hrane in se 

razlikujejo naše prehranjevalne navade.« (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004, str. 90) 
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6  EMPIRIČNI DEL 

6.1  PREDMET IN PROBLEM 

V Sloveniji je še vedno veliko otrok in mladostnikov, ki imajo prekomerno telesno maso in so 

debeli. To se sicer v nekaterih starostnih skupinah umirja. Pri otrocih, ki prihajajo iz družin z 

višjim socialno-ekonomskim standardom, se ta trend zmanjšuje, medtem ko se pri otrocih iz 

družin z nižjim socialno-ekonomskim standardom še ne. Danes živimo v okolju, v katerem je 

človek izpostavljen velikim možnostim prevelikega energijskega vnosa in premajhne porabe 

le-tega. Naraščanje debelosti v otroštvu predstavlja veliko finančno breme v zdravstvu, saj 

debelost povzroča številna tveganja za nastanek srčno-žilnih obolenj, sladkorne bolezni, 

zobne gnilobe in rakavih obolenj. V Evropski uniji so bili leta 2002 direktni in indirektni 

stroški zaradi debelosti ocenjeni na 32,8 bilijonov evrov. Okusi hrane, s katerimi se otrok 

srečuje v otroštvu, ga bodo privlačili tudi v kasnejših obdobjih življenja. Zato je pomembno, 

da poskrbimo, da se otrok v zgodnjem otroštvu srečuje s hrano, ki je zmerno sladka, slana in 

mastna (Gabrijelčič Blenkuš in Robnik, 2016). 

6.2 CILJI RAZISKAVE 

Cilji diplomskega dela so bili: 

• ugotoviti, kako pogosto in ob kakšnih priložnostih starši in vzgojitelji nudijo otrokom 

pijačo in živila, ki vsebuje več sladkorja, 

• ugotoviti, kakšen odnos imajo starši in vzgojitelji do pijače in hrane, ki vsebuje več 

sladkorja, 

• ugotoviti, kako se starši in vzgojitelji zavedajo splošnih posledic prekomernega 

uživanja pijač in živil, ki vsebujejo več sladkorja, 

• ugotoviti, ali starši in vzgojitelji nudijo zgled otrokom o zdravem načinu 

prehranjevanja. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Špela Primar; diplomsko delo 

 

19 

6.4 RAZISKOVALNA VRAŠANJA 

Glede na postavljene cilje, sem opredelila naslednja raziskovalna vprašanja: 

• Kako pogosto in ob kakšnih priložnostih starši in vzgojitelji nudijo otrokom pijačo in 

hrano, ki vsebuje več sladkorja? 

• Kakšen odnos imajo starši in vzgojitelji do pijače in hrane, ki vsebujejo več sladkorja? 

• Kako se starši in vzgojitelji zavedajo splošnih posledic prekomernega uživanja pijač in 

živil, ki vsebujejo več sladkorja? 

• Ali starši in vzgojitelji nudijo vzgled otrokom o zdravem načinu prehranjevanja? 

6.5 RAZISKOVALNA METODA  

6.5.1 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Za raziskovalni del diplomskega dela je bila uporabljena deskriptivna metoda raziskovanja. 

Inštrument, ki sem ga pri tem uporabila, je bil vprašalnik. Vprašalnik za starše je vseboval 10 

vprašanj, medtem ko je vprašalnik za vzgojiteljice vseboval 7 vprašanj. Anonimnost 

anketirancev je bila zagotovljena. Anketa je bila izvedena v juniju 2018 med vzgojiteljicami 

in starši v ljubljanskih vrtcih. Ankete so vzgojiteljice reševale v času službe, starši so ankete 

reševali doma. 

6.5.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

V raziskavo je bilo vključenih 16 vzgojiteljic in 110 staršev. Vzgojiteljice, ki so vključene v 

raziskavo, so zaposlene v 1. starostni skupini (v preglednici označeno s številko 1) ali 2. 

starostni skupini (v preglednici označeno s številko 2) (preglednica 6). Starši imajo otroke, ki 

so vključeni v 1. ali 2. starostno skupino (preglednica 5) in imajo zaključeno srednjo šolo ali 

manj in višjo šolo ali več (preglednica 4).  

 

Preglednica 4: Struktura staršev glede na stopnjo izobrazbe. 

STOPNJA IZOBRAZBE f f (%) 

srednja šola ali manj 42 38,2 

višja šola ali več 68 61,8 

SKUPAJ  110 100 
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Vzorec anketiranih staršev prikazuje, da ima 38,2 % staršev zaključeno srednjo šolo ali manj. 

Staršev, ki imajo dokončano višjo šolo ali več, je 61,8 %. Iz preglednice 4 je razvidno, da ima 

polovica anketirancev otroke v prvi starostni skupini in polovica anketirancev v drugi 

starostni skupini. 

Preglednica 5: Struktura staršev glede na starostno skupino, v katero je vključen njihov 

otrok. 

STAROSTNA SKUPINA f f (%) 

1. 55 50,0 

2. 55 50,0 

SKUPAJ 110 100 
Legenda:                                                                                                                                                                                                                  

1. starostna skupina: otroci, stari od 1 leta do 3 let                                                                                                                                                        

2. starostna skupina: otroci, stari od 4 do 6 let  

Preglednica 6: Struktura vzgojiteljic glede na starostno skupino, v kateri dela. 

STAROSTNA SKUPINA f f (%) 

1. 9 56,3 

2. 7 43,8 

SKUPAJ  16 100 
Legenda:                                                                                                                                                                                                                 

1. starostna skupina: otroci, stari od 1 leta do 3 let                                                                                                                                                      

2. starostna skupina: otroci, stari od 4 do 6 let 

9 anketiranih vzgojiteljic je zaposlenih v prvi starostni skupini in 7 v drugi starostni skupini 

(preglednica 6). 

6.5.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Zbrane podatke sem statistično analizirala z računalniškim programom Microsoft Excel ter 

statističnim programom SPSS. Za analizo rezultatov so bile uporabljene osnovne statistične 

metode za ugotavljanje razlik med obravnavanimi spremenljivkami ter t-test. Pri analizi 

določenih podatkov sem uporabila izračun aritmetične sredine (M) in standardnega odklona 

(SD). Vrednost stopnje tveganja p < 0,05 sem označila kot statistično značilno. 
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7 REZULTATI  

V nadaljevanju so predstavljeni pridobljeni rezultati raziskovalnega dela diplomske naloge. 

7.1 MNENJE STARŠEV IN VZGOJITELJEV O SPLOŠNIH 

POSLEDICAH PREKOMERNEGA UŽIVANJA ŽIVIL IN PIJAČ 

Z VEČ SLADKORJA 

V anketi so starši (preglednica 7) in vzgojiteljice (preglednica 9) odgovarjali na vprašanja o  

splošnih posledicah prekomernega uživanja živil in pijač z več sladkorja, kot so debelost, 

sladkorna bolezen, zobna gniloba. V preglednici 8 so prikazani pridobljeni rezultati staršev 

glede na starostno skupino otrok. 

Preglednica 7: Delež staršev glede na mnenje o splošnih posledicah prekomernega 

uživanja živil in pijač z več sladkorja. 

 sploh se 

ne 

strinjam 

 

ne 

strinjam 

se 

 

niti se 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

strinjam 

se 

popolnoma 

se strinjam 

M SD 

 f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

debelost 0 0 0 0 4 3,6 47 42,7 59 53,6 4,50 0,571 

sladkorna 

bolezen 

10 9,1 8 7,3 23 20,9 39 35,5 30 27,3 3,65 1,216 

zobna 

gniloba 

1 0,9 0 0 8 7,3 36 32,7 65 59,1 4,49 0,714 

srčno-žilne 

bolezni 

4 3,6 14 12,7 35 31,8 34 30,9 23 20,9 3,53 1,073 

slabokrvnost 5 4,5 26 23,6 44 40,0 26 23,6 9 8,2 3,07 0,993 

alergije 16 14,5 17 15,5 30 27,3 23 20,9 24 21,8 3,20 1,340 

nemirnost 2 1,8 5 4,5 24 21,8 26 23,6 53 48,2 4,12 1,020 

večja želja 

po sladki 

hrani 

0 0 0 0 9 8,2 38 34,5 63 57,3 4,49 0,646 

Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1- sploh se ne strinjam, 2- ne strinjam se, 3 - niti se strinjam 

niti se ne strinjam, 4 - strinjam se, 5 - popolnoma se strinjam). 

Preglednica 7 prikazuje mnenje staršev o splošnih posledicah prekomernega uživanja 

sladkorja pri otrocih. Rezultati so pokazali, da je najvišji delež staršev mnenja, da so posledice 

prekomernega uživanja živil in pijač z več sladkorja zobna gniloba (59,1 %), večja želja po 

sladki hrani (57,3 %), debelost (53,6 %) in nemirnost (48.2 %). Deloma so mnenja, da sta 
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posledici lahko sladkorna bolezen (35,5 %), srčno-žilne bolezni (31,8 %). Na osnovi 

rezultatov sklepam, da se starši ne zavedajo vseh posledic prekomernega uživanja sladkorja. 

Skrbijo jih predvsem posledice, ki se pokažejo zgodaj (debelost, zobna gniloba), medtem ko 

se posledic ogroženosti zdravja v kasnejšem obdobju otrokovega življenja zavedajo manj 

(sladkorna bolezen, slabokrvnost in srčno-žilne bolezni).    

Preglednica 8: Mnenje staršev o posledicah prekomernega uživanja živil in pijač z več 

sladkorja glede na starostno skupino otrok. 

Posledice prekomernega uživanja 

živil in pijač z več sladkorja 

starostna 

skupina 

M SD t p 

debelost 1. 4,47 0,573 0,50 0,618 

2. 4,53 0,573 

sladkorna bolezen 1. 3,69 1,230 0,39 0,697 

2. 3,60 1,211 

zobna gniloba 1. 4,47 0,790 0,27 0,791 

2. 4,51 0,635 

srčno-žilne bolezni 1. 3,44 1,067 0,89 0,377 

2. 3,62 1,080 

slabokrvnost 1. 3,11 0,975 0,38 0,703 

2. 3,04 1,018 

alergije 1. 3,35 1,336 1,14 0,257 

2. 3,05 1,339 

nemirnost 1. 4,22 0,994 1,02 0,306 

2. 4,02 1,045 

večja želja po sladki hrani 1. 4,45 0,622 0,59 0,557 

2. 4,53 0,634 
Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - sploh se ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se strinjam 

niti se ne strinjam, 4 - strinjam se, 5 - popolnoma se strinjam)                                                                                                                                        

1. starostna skupina: otroci, stari od 1 leta do 3 let                                                                                                                                                       

2. starostna skupina: otroci, stari od 4 do 6 let 

Preglednica 8 prikazuje mnenje staršev o posledicah prekomernega uživanja živil in pijač z 

več sladkorja glede na starostno skupino, ki jo obiskuje njihov otrok. Statistično pomembne 

razlike (p < 0,05) med starši otrok 1. starostne skupine in starši otrok 2. starostne skupine ni, 

saj imajo starši podobno mnenje. 
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Preglednica 9: Delež vzgojiteljic glede na mnenje o splošnih posledicah prekomernega 

uživanja živil in pijač z več sladkorja. 

 sploh se 

ne 

strinjam 

ne 

strinjam 

se 

niti se 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

strinjam 

se 

popolnom

a se 

strinjam 

M SD 

 f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f (%) f f (%) 

debelost 0 0 1 6,3 3 18,8 7 43,8 5 31,3 4,00 0,894 

sladkorna 

bolezen 

1 6,3 5 31,3 2 12,5 6 37,5 2 12,5 3,19 1,223 

zobna 

gniloba 

0 0 0 0 1 6,3 6 37,5 9 56,3 4,50 0,632 

srčno-žilne 

bolezni 

0 0 2 12,5 8 50,0 5 31,3 1 6,3 3,31 0,793 

slabokrvnost 0 0 3 18,8 8 50,0 5 31,3 0 0 3,13 0,719 

alergije 0 0 4 25,0 7 43,8 4 25,0 1 6,3 3,13 0,885 

nemirnost 1 6,3 0 0 4 25,0 5 31,3 6 37,5 3,94 1,124 

večja želja 

po sladki 

hrani 

0 0 1 6,3 2 12,5 6 37,5 7 43,8 4,19 0,911 

Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - sploh se ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se strinjam 

niti se ne strinjam, 4 - strinjam se, 5 - popolnoma se strinjam). 

Preglednica 9 prikazuje mnenje vzgojiteljic o splošnih posledicah prekomernega uživanja 

sladkorja pri otrocih.  Rezultati so pokazali, da se najvišji delež vzgojiteljic (56,3 %) 

popolnoma  strinja s trditvijo, da je posledica prekomernega uživanja živil in pijač z več 

sladkorja zobna gniloba. Nekaj manj vzgojiteljic, tj. 43,8 %, se popolnoma  strinja, da je 

posledica prekomernega uživanja sladkorja večja želja po sladki hrani,  37,5 % vzgojiteljic 

meni, da je posledica uživanja sladkorja nemir, 31,3 % vzgojiteljic pa, da je to debelost. S 

trditvami, da so posledice lahko srčno-žilne bolezni, slabokrvnost, sladkorna bolezen ali 

alergije, se popolnoma strinja malo vzgojiteljic, in sicer se popolnoma strinja: 6,3 % 

vzgojiteljic s srčno-žilnimi boleznimi, 0 % s slabokrvnostjo, 12, 5 % s sladkorno boleznijo in 

6,3 % z alergijami. Zanimivo je, da se ena vzgojiteljica popolnoma ne strinja s trditvijo, da je 

sladkorna bolezen posledica prekomernega uživanja sladkorja. Na osnovi rezultatov 

ocenjujem, da se vzgojiteljice zavedajo splošnih posledic otrokovega prekomernega uživanja 

živil in pijač z več sladkorja, čeprav resnih in težkih bolezni v odrasli dobi večinoma ne 

pripisujejo posledicam uživanja hrane z več sladkorja.  Na osnovi rezultatov ocenjujem, da se 

starši bolj zavedajo posledic otrokovega prekomernega uživanja živil in pijač z več sladkorja 

kot vzgojiteljice. 
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7.2 MNENJE VZGOJITELJIC IN STARŠEV OTROK O 

POGOSTOSTI PONUJANJA ŽIVIL IN PIJAČ Z VEČ 

SLADKORJA S STRANI DRUGIH OSEB  

V anketi sem starše (preglednica 10) in vzgojiteljice (preglednica 12) vprašala po njihovem 

mnenju o tem, kako pogosto otrokom ponudijo živila in pijače z več sladkorja sami in kako 

pogosto druge osebe. V preglednici 11 so prikazani podatki staršev glede na starostno skupino 

otrok. 

Preglednica 10: Delež staršev glede na mnenje o tem, kako pogosto otroku ponudijo 

živila in pijače z več sladkorja sami in kako pogosto druge osebe. 

 nikoli 

(%) 

redko 

(%) 

občasno 

(%) 

pogosto 

(%) 

zelo 

pogosto 

(%) 

M SD 

starši (oni sami) 4,5 34,5 40,9 16,4 3,6 2,80 0,896 

prijatelji 3,6 26,4 40,9 24,5 4,5 3,00 0,919 

stari starši 1,8 8,2 39,1 38,2 12,7 3,52 0,885 

ostali sorodniki (tete, strici, 

bratje, sestre) 

1,8 22,7 36,4 28,2 10,9 3,24 0,985 

sosedje, znanci 10,9 35,5 27,3 22,7 3,6 2,73 1,048 

vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic 

23,6 51,8 20,9 3,6 0 2,05 0,771 

Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - sploh se ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se strinjam 

niti se ne strinjam, 4 - strinjam se, 5 - popolnoma se strinjam). 

Iz preglednice 10 je razvidno, da starši (40,9 %) občasno svojemu otroku ponudijo živila in 

pijače z več sladkorja. Prav tako menijo za prijatelje (40,9 %) in stare starše (39,1 %), vendar 

je potrebno omeniti, da se je 38,2 % staršev strinjalo, da stari starši pogosto ponujajo živila in 

pijače z več sladkorja njihov otrokom. Starši (35,5 %) menijo, da sosedje in znanci redko 

ponujajo živila in pijače z več sladkorja njihovim otrokom. Kar dobra polovica staršev (51,8 

%) meni, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic redko ponudijo živila in pijače z več 

sladkorja njihovim otrokom. Na osnovi rezultatov ocenjujem, da starši menijo, da največ živil 

in pijač, ki vsebujejo več sladkorja, ponujajo stari starši, ostali sorodniki (tete, strici, bratje, 

sestre) in prijatelji. 
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Preglednica 11: Mnenje staršev o tem, kako pogosto njihovemu otroku ponudijo živila 

in pijače z več sladkorja navedene osebe glede na starostno skupino otroka. 

 starostna 

skupina 

M SD t p 

starši 1. 2,80 0,911 0,00 1,000 

2. 2,80 0,890 

prijatelji 1. 2,98 0,991 0,21 0,837 

2. 3,02 0,850 

stari starši 1. 3,35 0,907 2,07 0,040 

2. 3,69 0,836 

ostali sorodniki (tete, strici, 

bratje, sestre) 

1. 3,24 0,999 0,00 1,000 

2. 3,24 0,961 

sosedje, znanci 1. 2,75 1,004 0,18 0,857 

2. 2,71 1,100 

vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic 

1. 1,95 0,678 1,36 0,175 

2. 2,15 0,848 

Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikoli, 2- redko, 3- občasno, 4- pogosto, 5-zelo pogosto)                                                                                                                                                                                  

1. starostna skupina: otroci, stari od 1 leta do 3 let                                                                                                                                                         

2. starostna skupina: otroci stari, od 4 do 6 let 

V preglednici 11 so razvidne razlike med starši, ki imajo otroke v prvi starostni skupini, in 

starši, ki imajo otroke v drugi starostni skupini, glede na pogostost ponujanja živil in pijač z 

več sladkorja med navedenimi osebami. Statistično pomembno razliko (p < 0,05) med starši 

otrok 1. starostne skupine in starših otrok 2. starostne skupine opazimo, saj se njihovo mnenje 

razlikuje pri starih starših.  

Preglednica 12: Mnenje vzgojiteljic o tem, kako pogosto otrokom v njihovem oddelku 

ponudijo živila in pijače z več sladkorja druge osebe. 

 nikoli redko občasno pogosto zelo 

pogosto 

M SD 

 f f 

(%) 

 f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

starši 0 0 2 12,5 5 31,3 7 43,8 2 12,5 3,56 0,892 

vzgojiteljice in 

pomočnice 

vzgojiteljic 

3 18,8 11 68,8 2 12,5 0 0 0 0 1,94 0,574 

Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - sploh se ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se strinjam 

niti se ne strinjam, 4 - strinjam se, 5 - popolnoma se strinjam). 

Iz preglednice 12 je razvidno, da vzgojiteljice ocenjujejo, da starši pogosteje ponujajo 

otrokom živila in pijačo z več sladkorja kot one same.  Več kot polovica vzgojiteljic (68,8 %) 

ocenjuje, da vzgojiteljice redko otrokom ponudijo živila in pijačo z več sladkorja. 
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7.3  MNENJE STARŠEV IN VZGOJITELJIC O TEM, KAKO 

POGOSTO NA NAVEDENIH DOGODKIH OTROCI ZAUŽIJEJO 

ŽIVILA IN PIJAČE Z VEČ SLADKORJA 

V anketi sem starše (preglednica 13) in vzgojiteljice (preglednica 15) vprašala o tem, kako 

pogosto na navedenih dogodkih otroci zaužijejo živila in pijače z več sladkorja. V preglednici 

14 so prikazani podatki staršev glede na starostno skupino otrok. 

Preglednica 13: Mnenje staršev, kako pogosto na navedenih dogodkih njihovi otroci 

zaužijejo živila in pijače z več sladkorja. 

 nikoli redko občasno pogosto zelo 

pogosto 

M SD 

 f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

rojstni dan 0 0 8 7,3 19 17,3 42 38,2 41 37,3 4,05 0,917 

obisk pri 

prijatelju 

0 0 15 13,6 56 50,9 31 28,2 8 7,3 3,29 0,794 

obisk pri 

starih 

starših 

2 1,8 12 10,9 35 31,8 43 39,1 18 16,4 3,57 0,953 

izleti z 

vrtcem 

18 16,4 49 44,5 32 29,1 10 9,1 1 0,9 2,34 0,891 

šole v 

naravi z 

vrtcem 

23 20,9 46 41,8 30 27,3 8 7,3 3 2,7 2,29 0,971 

izleti z 

družino 

3 2,7 29 26,4 57 51,8 17 15,5 4 3,6 2,91 0,819 

prazniki 1 0,9 21 19,1 42 38,2 29 26,4 17 15,5 3,36 0,993 

v vrtcu 23 20,9 50 45,5 29 26,4 8 7,3 0 0 2,20 0,855 

ob 

gledanju 

televizije 

40 36,4 26 23,6 33 30,0 10 9,1 1 0,9 2,15 2,34 

Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 – zelo 

pogosto). 

Preglednica 13 prikazuje mnenje staršev o tem, kako pogosto na navedenih dogodkih njihov 

otrok zaužije živila in pijače z več sladkorja. Rezultati so pokazali, da več kot polovica staršev 

(51,8 %) meni, da njihov otrok občasno na izletu z družino zaužije živila in pijače z več 

sladkorja. Starši menijo, da pri praznovanju rojstnega dne otroci pogosto (38,2 %) in zelo 

pogosto (37,2 %) zaužijejo živila in pijače z več sladkorja. 36,4 % staršev meni, da njihovi 

otroci nikoli ne zaužijejo živila in pijače z več sladkorja ob gledanju televizije, medtem ko jih 

30 % meni, da občasno zaužijejo pijače in živila z več sladkorja. Prav tako so rezultati 
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pokazali, da starši menijo, da njihovi otroci redko zaužijejo živila in pijače z več sladkorja na 

izletu z vrtcem (44,5 %), v šoli v naravi z vrtcem (41,8 %) in v vrtcu (45,5 %).  Prav tako naj 

bi otroci po mnenju staršev občasno zaužili živila in pijače z več sladkorja na obisku pri 

prijatelju (50,9 %) ter za praznike (38,2 %). Na obisku pri starih starših pa naj bi po mnenju 

staršev otroci pogosto (39,1 %) zaužili živila in pijače z več sladkorja. Na osnovi rezultatov 

ocenjujem, da starši od navedenih dogodkov najpogosteje ponudijo živila in pijače z več 

sladkorja ob praznovanju rojstnega dne otrok. Največja možnost, da otrok zaužije živila in 

pijače z več sladkorja, je na obisku pri starih starših ali prijatelju ter za praznike. Najmanj 

živil in pijač z več sladkorja otroci zaužijejo v vrtcu in ocenjujem, da v vrtcih sledijo 

Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ribič, Zakotnik, 

Koroušić Seljak in Pokorn, 2008). 

Preglednica 14: Mnenje staršev, kako pogosto na navedenih dogodkih njihovi otroci 

zaužijejo živila in pijače z več sladkorja glede na starostno skupino otrok. 

 starostna 

skupina 

M SD t p 

rojstni dan 1. 4,02 0,933 4,14 0,679 

2. 4,09 0,908 

obisk pri prijatelju 

 

1. 3,22 0,786 0,96 0,339 

2. 3,36 0,802 

obisk pri starih starših 1. 3,44 0,958 1,51 0,134 

2. 3,71 0,936 

izleti z vrtcem 

 

1. 2,29 0,832 5,33 0,595 

2. 2,38 0,952 

šole v naravi z vrtcem 1. 2,16 0,977 1,38 0,170 

2. 2,24 0,956 

izleti z družino 

 

1. 2,91 0,845 0,00 1,000 

2. 2,91 0,800 

prazniki 1. 3,49 0,920 1,34 0,180 

2. 3,24 1,053 

v vrtcu 

 

1. 2,18 0,884 2,22 0,825 

2. 2,22 0,832 

ob gledanju televizije 1. 2,11 1,031 0,36 0,718 

2. 2,18 1,073 
Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto)                                                                                                                                                                   
1. starostna skupina: otroci, stari od 1 leta  do 3 let                                                                                                                                                             

2. starostna skupina: otroci, stari od 4 do 6 let 

Iz preglednice 14 so razvidne razlike med starši, ki imajo otroke v prvi starostni skupini, in 

starši, ki imajo otroke v drugi starostni skupini, glede na njihovo mnenje o tem, kako pogosto 

na navedenih dogodkih njihovi otroci zaužijejo živila in pijače z več sladkorja. Statistično 

pomembne razlike (p < 0,05) med starši otrok 1. starostne skupine in starših otrok 2. starostne 

skupine ni, saj imajo starši podobno mnenje. 
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Preglednica 15: Mnenje vzgojiteljic, kako pogosto otroci iz njihovega oddelka ob 

navedenih priložnostih uživajo živila in pijače z več sladkorja. 

 nikoli redko občasno pogosto zelo 

pogosto 

M SD 

 f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

rojstni dan 0 0 3 18,8 2 12,5 4 25,0 7 43,8 3,94 1,181 

izleti z 

vrtcem 

4 25,0 6 37,5 2 12,5 3 18,8 1 6,3 2,44 1,263 

šole v 

naravi z 

vrtcem 

4 25,0 6 37,5 1 6,3 2 12,5 3 18,8 2,63 1,500 

v vrtcu 5 31,3 7 43,8 4 25,0 0 0 0 0 1,94 0,772 

doma 0 0 2 12,5 2 12,5 9 56,3 3 18,8 3,81 0,911 

pri zajtrku 1 6,3 8 50,0 7 43,8 0 0 0 0 2,38 0,619 

dopoldanski 

malici 

7 43,8 5 31,3 3 18,8 1 6,3 0 0 1,88 0,957 

popoldanski 

malici 

1 6,3 9 56,3 5 31,3 1 6,3 0 0 2,38 0,719 

pri kosilu 0 0 11 68,8 5 31,3 0 0 0 0 2,31 0,479 
Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na Likertove lestvice (1 - sploh se ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se strinjam niti se 

ne strinjam, 4 - strinjam se, 5 - popolnoma se strinjam). 

Preglednica 15 prikazuje odgovore vzgojiteljic na vprašanje, kako pogosto otroci iz njihovega 

oddelka ob navedenih priložnostih uživajo živila in pijače z več sladkorja. Rezultati so 

pokazali, da vzgojiteljice menijo, da otroci redko zaužijejo živila in pijače z več sladkorja na 

izletu in šoli v naravi z vrtcem (37,5 %), pri zajtrku (50,0 %), popoldanski malici (56,3 %) in 

kosilu (68,8 %). Po mnenju vzgojiteljic (43,8 %) naj bi otroci od naštetih dogodkov zelo 

pogosto zaužili živila in pijače z več sladkorja na praznovanju rojstnega dne. Redko naj bi jih 

zaužili v vrtcu (43,8 %). Mnenje vzgojiteljic in staršev je zelo podobno, saj tudi starši trdijo, 

da otroci od navedenih dogodkov največkrat zaužijejo živila in pijače z več sladkorja na 

praznovanju rojstnega dne ter redko v vrtcu. 

7.4  MNENJE STARŠEV IN VZGOJITELJIC O TEM, KAKO 

MOČNO SE STRINJAJO S TRDITVAMI O ZDRAVEM 

PREHRANJEVANJU  

V anketi sem starše (preglednica 16) in vzgojiteljice (preglednica 19) vprašala, kako močno se 

strinjajo s posamezno trditvijo. Trditve se navezujejo na zdravo prehranjevanje in 
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vključevanje živil in pijač z več sladkorja v prehrano otrok. V preglednici 18 so prikazani 

podatki staršev glede na starostno skupino otrok. 

 Preglednica 16: Delež staršev glede na strinjanje s posamezno trditvijo.  

 sploh se 

ne 

strinjam 

ne 

strinjam 

se 

niti se 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

strinjam 

se 

popolnoma 

se strinjam 

M SD 

 f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

Pomembno se mi zdi, da nadziram 

vnos pijače in živil z več sladkorja 

pri prehrani otroka. 

0 0 2 1,8 9 8,2 37 33,6 62 56,4 4,45 0,724 

Na embalaži živil preverim podatke 

o količini sladkorja v živilu. 

11 10,0 17 15,5 33 30,0 30 27,3 19 17,3 3,26 1,209 

Moj otrok ima težave s prekomerno 

telesno težo. 

68 61,8 29 26,4 7 6,4 2 1,8 4 3,6 1,59 0,961 

Otroka je potrebno navajati na 

uživanje živil z manj sladkorja. 

1 0,9 2 1,8 18 16,4 31 28,2 58 52,7 4,30 0,873 

Prehrana v vrtcu ustreza načelom 

zdrave prehrane. 

3 2,7 10 9,1 18 16,4 39 35,5 40 36,4 3,94 1,069 

Odločitev, da otrok za svoj rojstni 

dan v vrtec ne prinese živil z več 

sladkorja, se mi zdi primerna. 

10 9,1 18 7,3 23 20,9 32 29,1 37 33,6 3,71 1,259 

V prehrani otrok je potrebno 

omejevati količino sladkorja. 

0 0 4 3,6 12 10,9 34 30,9 60 54,5 4,36 0,821 

Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - sploh se ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se strinjam 

niti se ne strinjam, 4 - strinjam se, 5 - popolnoma se strinjam). 

Preglednica 16 prikazuje, kako močno se starši strinjajo s posamezno trditvijo. Več kot 

polovici staršev (56,4 %) je zelo pomembno, da nadzirajo vnos pijače in živil z več sladkorja 

pri prehrani svojih otrok. Prav tako več kot polovica meni (52,7 %), da je otroke potrebno 

navajati na uživanje živil in pijač z manj sladkorja. 36,4 % staršev meni, da prehrana v vrtcu 

ustreza načelom zdrave prehrane. Tretjina staršev (33,6 %) se strinja z odločitvijo, da otroci v 

vrtec za svoj rojstni dan ne prinesejo živila z več sladkorja. Več kot polovica staršev (54,5 %) 

meni, da je v prehrani otrok potrebno omejevati količino sladkorja. Dobra polovica staršev 

(61,8 %) meni, da njihovi otroci nimajo težav s prekomerno telesno težo, medtem ko jih 3,6 

% meni, da jo imajo. 17,3 % staršev preveri na embalaži živila podatke o količini sladkorja v 

živilu. Starši se najbolj strinjajo, da je potrebno v prehrani otrok omejevati količino sladkorja 

(54,5 %), da je otroka potrebno navajati na uživanje živil in pijač z manj sladkorja (52,7 %), 

prav tako pa se jim zdi pomembno, da nadzirajo vnos pijače in živil z več sladkorja pri 

otrokovi prehrani (46,4 %). 25,5 % staršev se ne strinja ali se sploh ne strinja, da preverijo na 

embalaži živil podatke o količini sladkorja v živilu. 
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Preglednica 17: Mnenje staršev glede na mnenje o tem, kako močno se strinjajo s 

posamezno trditvijo glede na starostno skupino otrok. 

 starostna 

skupina 

M SD t p 

Pomembno se mi zdi, da nadziram vnos pijače 

in živil z več sladkorja pri prehrani otroka. 

1. 4,51 0,717 0,92 0,359 

2. 4,38 0,733 

Na embalaži živil preverim podatke o količini 

sladkorja v živilu. 

1. 3,47 1,245 1,83 0,070 

2. 3,05 1,145 

Moj otrok ima težave s prekomerno telesno 

težo. 

1. 1,67 1,106 0,89 0,374 

2. 1,51 0,791 

Otroka je potrebno navajati na uživanje živil z 

manj sladkorja. 

1. 4,36 0,930 0,76 0,447 

2. 4,24 0,816 

Prehrana v vrtcu ustreza načelom zdrave 

prehrane. 

1. 3,80 1,208 1,34 0,182 

2. 4,07 0,900 

Odločitev, da otrok za svoj rojstni dan v vrtec 

ne prinese živil z več sladkorja, se mi zdi 

primerna. 

1. 3,64 1,282 0,60 0,547 

2. 3,78 1,243 

V prehrani otrok je potrebno omejevati 

količino sladkorja. 

1. 4,38 0,828 0,23 0,818 

2. 4,35 0,821 
Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - sploh se ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se strinjam 

niti se ne strinjam, 4 - strinjam se, 5 - popolnoma se strinjam)                                                                                                                                            
1. starostna skupina: otroci, stari od 1 leta do 3 let                                                                                                                                                       

2. starostna skupina: otroci, stari od 4 do 6 let 

V preglednici 17 so razvidni podatki staršev, ki imajo otroke v prvi starostni skupini, in 

staršev, ki imajo otroke v drugi starostni skupini, glede na njihovo mnenje o tem, kako močno 

se strinjajo s posamezno trditvijo. Statistično pomembne razlike (p < 0,05) med starši otrok 1. 

starostne skupine in starši otrok 2. starostne skupine ni, saj imajo starši podobno mnenje. 

Preglednica 18: Delež vzgojiteljic glede strinjanja s posamezno trditvijo. 

 sploh se 

ne 

strinjam 

ne 

strinjam 

se 

niti se 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

strinjam 

se 

popolnoma 

se strinjam 

M SD 

 f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

V skupini imam otroke, ki 

imajo prekomerno telesno 

težo. 

2 12,5 8 50,0 2 12,5 3 18,8 1 6,3 2,56 1,153 

Prehrana in prehranjevanje 

otrok v vrtcu vplivata na 

njihove prehranjevalne 

navade. 

2 12,5 1 6,3 3 18,8 5 31,3 5 31,3 3,63 1,360 

Prehrana v vrtcu ustreza 

načelom zdrave prehrane. 

0 0 2 12,5 4 25,0 9 56,3 1 6,3 3,56 0,814 

V skupini izvajam dejavnosti 

na temo zdravega 

prehranjevanja. 

1 6,3 0 0 2 12,5 12 75,0 1 6,3 3,75 0,856 

 

Preglednica 18 se nadaljuje na naslednji strani. 
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 sploh se 

ne 

strinjam 

ne 

strinjam 

se 

niti se 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

strinjam 

se 

popolnoma 

se strinjam 

M SD 

 f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

Odločitev, da otrok za svoj 

rojstni dan v vrtec ne prinese 

živil z več sladkorja, se mi zdi 

primerna. 

1 6,3 2 12,5 1 6,3 4 25,0 8 50,0 4,00 1,317 

V vrtcu otroke spodbujam k 

pitju vode ali nesladkanega 

čaja. 

0 0 0 0 0 0 2 12,5 14 87,5 4,88 0,342 

Starši ne spodbujajo otrok k 

pitju nesladkanih pijač. 

2 12,5 2 12,5 8 50,0 3 18,8 1 6,3 2,94 1,063 

Starši skrbijo za to, da otroci 

ne uživajo sladkih pijač. 

0 0 4 25,0 7 43,8 5 31,3 0 0 3,06 0,772 

Starši otrokom pred ali po 

vrtcu prepogosto ponudijo 

živila z več sladkorja. 

0 0 2 12,5 4 25,0 9 56,3 1 6,3 3,56 0,814 

S starši imam dogovor, da 

občasno otrokom ponudim   

živila in pijačo z več 

sladkorja. 

5 31,3 3 18,8 4 25,0 3 18,8 1 6,3 2,50 1,317 

Starši so dobro seznanjeni o 

škodljivosti živil z več 

sladkorja. 

0 0 0 0 5 31,3 8 50,0 3 18,8 4,19 0,834 

V vrtcu dovolj storimo, da bi 

otroci zaužili manj sladkorja. 

0 0 1 6,3 1 6,3 8 50,0 6 37,5 4,36 0,500 

Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - sploh se ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se strinjam 

niti se ne strinjam, 4 - strinjam se, 5 - popolnoma se strinjam). 

Preglednica 18 prikazuje, kako močno se vzgojiteljice strinjajo s posamezno trditvijo. 

Polovica (50,0 %) vzgojiteljic meni, da v svoji skupini nimajo otrok, ki bi imeli težave s 

prekomerno težo, 18,8 % vzgojiteljic meni, da v skupini imajo otroke, ki imajo težave s 

prekomerno telesno težo. 12, 5 % vzgojiteljic meni, da prehranjevanje in prehrana v vrtcu ne 

vplivata na prehranjevalne navade otrok. Več kot polovica vzgojiteljic (56,3 %) se strinja, da 

prehrana v vrtcu ustreza načelom zdrave prehrane. Delavnice na temo zdravega 

prehranjevanja izvaja 75,0 % vzgojiteljic. Z odločitvijo, da otroci za svoj rojstni dan ne smejo 

prinesti živila z več sladkorja, se ne strinja 12,5 % vzgojiteljic. V povprečju vzgojiteljice 

nimajo dogovora s starši, da občasno lahko otrokom ponudijo živila in pijače z več sladkorja. 

Na osnovi tega ocenjujem, da starši otrok v vrtec ne smejo prinesti živila in pijače z več 

sladkorja. Na osnovi rezultatov ocenjujem, da vzgojiteljice s starši nimajo dogovora, da 

občasno otrokom ponudijo živila in pijače z več sladkorja, prav tako pa starši otroku ne kupijo 

živil in pijač z več sladkorja, da bi jih odnesel s seboj v vrtec. 
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7.5 MNENJE STARŠEV, KAKO POGOSTO PRI NAŠTETIH 

OBROKIH NJIHOV OTROK ZAUŽIJE ŽIVILA IN PIJAČO Z 

VEČ SLADKORJA 

V anketi sem starše (preglednica 19) vprašala, kako pogosto pri naštetih obrokih otroci 

zaužijejo živila in pijače z več sladkorja.  V preglednici 20 so prikazani podatki staršev glede 

na starostno skupino otrok. 

Preglednica 19: Mnenje staršev o pogostosti uživanja živil z več sladkorja pri 

posameznih obrokih. 

 nikoli redko občasno pogosto zelo pogosto M SD 

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

zajtrk 34 30,9 46 41,8 26 23,6 4 3,6 0 0 2,00 0,835 

dopoldanska 

malica 

24 21,8 54 49,1 29 26,4 3 2,7 0 0 2,10 0,766 

kosilo 24 21,8 32 29,1 45 40,9 8 7,3 0 0 2,34 0,905 

popoldanska 

malica 

12 10,9 37 33,6 47 42,7 13 11,8 1 0,9 2,58 0,871 

večerja 26 25,5 48 43,6 25 22,7 9 8,2 0 0 2,14 0,893 

prigrizki med 

obroki 

14 12,7 36 32,7 41 37,3 16 14,5 3 3,7 2,26 0,977 

takoj po obroku 26 25,5 27 24,5 32 29,1 19 17,3 4 3,6 2,49 1,155 
Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - sploh se ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se strinjam 

niti se ne strinjam, 4 - strinjam se, 5 - popolnoma se strinjam). 

Preglednica 19 prikazuje mnenje staršev o tem, kako pogosto pri naštetih obrokih njihovi 

otroci zaužijejo živila in pijače z več sladkorja. Rezultati so pokazali, da naj bi po mnenju 

staršev otroci redko zaužili živila in pijačo z več sladkorja pri zajtrku (41,8 %), dopoldanski 

malici (49,1 %) ter pri večerji (43,6 %). Občasno pa naj bi jih zaužili za kosilo (40,9 %), pri 

popoldanski malici (42,7 %), med obroki (37,3 %) in po obroku (29,1 %). Najbolj kritični 

obroki, kjer otrok zaužije živila in pijače z več sladkorja, so popoldanska malica, večerja ter v 

obliki prigrizkov takoj po obroku ali v času med obroki. 

Preglednica 20: Mnenje staršev o pogostosti uživanja živil z več sladkorja pri 

posameznih obrokih, glede na starostno skupino otroka. 

 starostna 

skupina 

M SD t p 

zajtrk 

 

1. 2,00 0,793 0,00 1,000 

2. 2,00 0,882 

dopoldanska malica 1. 2,04 0,793 0,87 0,386 

2. 2,16 0,739 

 

Preglednica 20 se nadaljuje na naslednji strani. 
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 starostna 

skupina 

M SD t p 

kosilo 

 

1. 2,37 0,896 0,35 0,725 

2. 2,31 0,920 

popoldanska malica 1. 2,26 0,892 0,44 0,664 

2. 2,55 0,857 

večerja 

 

1. 2,22 0,937 0,96 0,339 

2. 2,05 0,848 

prigrizki med obroki 1. 2,45 0,997 1,77 0,079 

2. 2,78 0,937 

takoj po obroku 1. 2,45 1,245 0,33 0,743 

2. 2,53 1,069 
Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - sploh se ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 - 

strinjam se, 5 - popolnoma se strinjam)                                                                                                                                            
1. starostna skupina: otroci, stari od 1 leta do 3 let                                                                                                                                                       
2. starostna skupina: otroci, stari od 4 do 6 let 

V preglednici 20 so razvidne razlike med starši, ki imajo otroke v prvi starostni skupini, in 

starši, ki imajo otroke v drugi starostni skupini, glede na njihovo mnenje o tem, kako pogosto 

pri naštetih obrokih njihovi otroci zaužijejo živila in pijače z več sladkorja. Statistično 

pomembne razlike (p < 0,05) med starši otrok 1. starostne skupine in starši otrok 2. starostne 

skupine ni, saj imajo starši podobno mnenje. 

7.6 MNENJE STARŠEV, KAKO POGOSTO PONUDIJO SVOJIM 

OTROKOM NAVEDENA ŽIVILA 

V anketi sem starše (preglednica 21) vprašala, kako pogosto ponudijo navedene izdelke 

svojim otrokom. V preglednici 22 so prikazani podatki staršev glede na starostno skupino 

otrok. 

Preglednica 21: Delež staršev glede na mnenje, kako pogosto ponudijo svojim otrokom 

navedena živila.  

 večkrat na 

dan 

1-krat na 

dan 

2–3-krat 

na teden 

4-krat na 

teden ali več 

nekajkrat 

na mesec 

nikoli 

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

voda 107 97,3 1 0,9 0 0 1 0,9 1 0,9 0 0 

čaj s sladkorjem 3 2,7 12 10,9 9 8,2 1 0,9 27 24,5 58 52,7 

čaj brez sladkorja 23 20,9 12 10,9 19 17,3 4 3,6 28 25,5 24 21,8 

gazirane pijače (npr.: 

kokakola, kokta, 

radenska …) 

0 0 3 2,7 3 2,7 1 0,9 26 23,6 77 70,0 

negazirane pijače 

(npr.: ledeni čaj, 

sokovi, voda z okusom 

…) 

5 4,5 5 4,5 15 13,6 9 8,2 54 49,1 22 20,0 

Preglednica 21 se nadaljuje na naslednji strani. 
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 večkrat na 

dan 

1-krat na 

dan 

2-3 krat 

na teden 

4-krat na 

teden 

nekajkrat 

na mesec 

nikoli 

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

sveže stisnjeni sokovi 6 5,5 20 18,2 25 22,7 12 10,9 32 29,1 15 13,6 

cedevita ali drugi 

vitaminski napitki 

4 3,6 9 8,2 14 12,7 3 2,7 31 28,2 49 44,5 

čokolada 1 0,9 5 4,5 39 35,5 13 11,8 41 37,3 11 10,0 

bomboni 2 1,8 4 3,6 20 18,2 4 3,6 46 41,8 34 30,9 

sladoled 4 3,6 12 10,9 28 25,5 10 9,1 50 45,5 6 5,5 

lizika 1 0,9 4 3,6 9 8,2 1 0,9 39 35,5 56 50,9 

pecivo (krofi, rogljički 

…) 

0 0 5 4,5 14 12,7 13 11,8 61 55,5 17 15,5 

piškoti (npr.: Plazma) 3 2,7 12 10,9 15 13,6 16 14,5 53 48,2 11 10,0 

čokoladno-kremni 

namaz (npr.: Nutella) 

1 0,9 4 3,6 16 14,5 7 6,4 59 53,6 23 20,9 

čokolino 3 2,7 6 5,5 19 17,3 18 16,4 38 34,5 26 23,6 

sadna skuta 2 1,8 7 6,4 17 15,5 10 9,1 46 41,8 28 25,5 

sadni jogurt 2 1,8 9 8,2 19 17,3 9 8,2 47 42,7 24 21,8 

mlečna rezina (npr.: 

Monte) 

0 0 9 8,2 6 5,5 5 4,5 43 39,1 47 42,7 

Legenda: 6 − večkrat na dan; 5 −  1-krat na dan; 4 – 2-krat ali 3-krat na dan; 3 – 4-krat na teden ali več; 2 − nekajkrat na mesec; 1− nikoli. 

Preglednica 21 prikazuje delež staršev glede na mnenje, kako pogosto ponudijo svojim 

otrokom navedena živila. V povprečju naj bi starši vsaj 2-krat na mesec ponudili otrokom čaj 

brez sladkorja, negazirane pijače, sveže stisnjene sokove, čokolado, sladoled, bombone, 

pecivo, piškote, čokoladno-kremni namaz, čokolino, sadni jogurt in sadno skuto. 97,3 % 

staršev ponudi otroku za žejo vodo večkrat na dan. 70,0 % staršev nikoli ne ponudi otroku 

gazirane pijače,  10,9 % staršev enkrat na dan ponudi otroku čaj s sladkorjem. Čokoladno-

kremni namaz starši (14,5 %) otrokom ponudijo 2–3-krat na teden, prav tako jim 2–3-krat na 

teden ponudijo čokolino (17,3 %) in čokolado (35,5 %). 4,5 % staršev ponudi otrokom 

večkrat na dan negazirane pijače. Na osnovi rezultatov ocenjujem, da starši vsak dan za žejo 

otrokom ponudijo vodo, manj pogosto pa jim ponudijo čaj brez sladkorja, negazirane pijače, 

čokolado, bombone, sladoled, piškote, pecivo in čokoladno-kremni namaz. 

Preglednica 22: Pogostost uživanja navedenih izdelkov − po mnenju staršev glede na 

starostno skupino otrok.  

 starostna 

skupina 

M SD t p 

voda 

 

1. 6,00 0,000 1,59 0,115 

2. 5,85 0,678 

čaj s sladkorjem 1. 2,22 1,607 0,94 0,348 

2. 1,95 1,420 

čaj brez sladkorja 

 

1. 3,33 1,896 0,00 1,000 

2. 3,33 1,886 

Preglednica 22 se nadaljuje na naslednji strani. 
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 starostna 

skupina 

M SD t p 

gazirane pijače (npr.: kokakola, kokta, radenska …) 1. 1,42 0,854 0,33 0,745 

2. 1,47 0,900 

negazirane pijače (npr: ledeni čaj, sokovi, voda z 

okusom …) 

1. 2,55 1,399 0,57 0,567 

2. 2,40 1,256 

sveže stisnjeni sokovi 1. 3,22 1,512 0,19 0,850 

2. 3,16 1,512 

cedevita ali drugi vitaminski napitki 

 

1. 2,11 1,511 0,82 0,413 

2. 2,35 1,506 

čokolada 1. 2,73 1,096 1,54 0,125 

2. 3,07 1,245 

bomboni 

 

1. 2,20 1,311 0,60 0,553 

2. 2,35 1,250 

sladoled 1. 2,78 1,301 1,92 0,057 

2. 3,25 1,280 

lizika 

 

1. 1,84 1,116 0,30 0,803 

2. 1,78 1,166 

pecivo (krofi, rogljički …) 1. 2,40 0,955 0,46 0,648 

2. 2,31 1,120 

piškoti (npr.: Plazma) 

 

1. 2,91 1,337 1,26 0,209 

2. 2,60 1,226 

čokoladno-kremni namaz (npr.: Nutella) 1. 2,20 1,026 0,90 0,397 

2. 2,38 1,209 

čokolino 

 

1. 2,40 1,196 1,16 0,249 

2. 2,69 1,426 

sadna skuta 1. 2,36 1,652 0,37 0,714 

2. 2,42 1,245 

sadni jogurt 

 

1. 2,64 1,458 0,86 0,390 

2. 2,42 1,182 

mlečna rezina (npr.: Monte) 1. 2,02 1,284 0,40 0,693 

2. 1,93 1,120 
Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na podlagi 6-stopenjske lestvice:  6-večkrat na dan, 5: 1 krat na dan, 4: 2-3 krat na dan, 3: 4 
krat na teden ali več, 2: nekajkrat na mesec, 1: nikoli                                                                                                                                            

1. starostna skupina: otroci stari od 1 do 3 leta                                                                                                                                                           

2. starostna skupina: otroci stari od 4 do 6 leta 

V preglednici 22 so razvidne razlike med starši, ki imajo otroke v prvi starostni skupini, in 

starši, ki imajo otroke v drugi starostni skupini, glede na pogostost uživanja navedenih 

izdelkov. Statistično pomembne razlike (p < 0,05) med starši otrok 1. starostne skupine in 

starši otrok 2. starostne skupine ni, saj imajo starši podobno mnenje. 
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7.7 MNENJE STARŠEV O TEM, KOLIKO SLADKORJA VSEBUJE 

100 GRAMOV NAVEDENEGA ŽIVILA 

V anketi sem starše (preglednica 23) vprašala, koliko sladkorja vsebuje 100 g navedenega 

živila. Pravilni odgovori, koliko sladkorja vsebuje 100 g navedenega živila, so osenčeni. 

Preglednica 23: Delež staršev o tem, koliko sladkorja vsebuje 100 g navedenega živila. 

 do 5 g 6–10 g 11–15 g 16–20 g več kot 20 g M SD 

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

kokakola 0 0 11 10,0 11 10,0 22 20,0 66 60,0 4,30 1,010 

kokakola zero 43 39,1 13 11,8 22 20,0 17 15,5 15 13,6 2,53 1,476 

kokta 0 0 11 10,0 28 25,5 39 35,5 32 29,1 3,84 0,963 

ledeni čaj 0 0 15 13,6 29 26,4 40 36,4 26 23,6 3,70 0,982 

voda z 

okusom 

17 15,5 23 20,9 26 23,6 38 34,5 6 5,5 2,94 1,183 

sokovi 

(jabolčni …) 

3 2,7 20 18,2 45 40,9 25 22,7 17 15,5 3,30 1,026 

čokolada 1 0,9 4 3,6 17 15,5 25 22,7 63 57,3 4,32 0,928 

sadni jogurt 1 0,9 14 12,7 40 36,4 38 34,5 17 15,5 3,15 0,936 

pecivo (krofi, 

rogljički …) 

0 0 8 7,3 25 22,7 29 26,4 48 43,6 4,06 0,936 

piškoti (npr.: 

Plazma) 

5 4,5 20 18,2 33 30,0 30 27,3 22 20,0 3,40 1,135 

frutabela 0 0 12 10,9 38 34,5 35 31,8 25 22,7 3,66 0,951 

lizika 1 0,9 7 6,4 13 11,8 22 20,0 67 60,9 4,34 0,979 

sladoled 0 0 13 11,8 21 19,1 38 34,5 38 34,5 3,92 1,006 

mlečna rezina 

(npr.: Monte)  

0 0 6 5,5 20 18,2 42 38,2 42 38,2 4,09 0,884 

čokoladno-

kremni 

namaz (npr.: 

Nutella) 

0 0 0 0 12 10,9 22 20,0 76 69,1 4,58 0,682 

sadna skuta 3 2,7 23 20,9 38 34,5 38 34,5 8 7,3 3,23 0,955 

čokolino z 

mlekom 

1 0,9 18 16,4 23 20,9 30 27,3 38 34,5 3,78 1,120 

kečap 4 3,6 17 15,5 38 34,5 22 20,0 29 26,4 3,50 1,147 
Legenda: M (povprečna vrednost) izračunana na podlagi Linkarove lestvice (1-do 5 g, 2- 5-10 g, 3- 11-15 g, 4- 16-20g, 5- več kot 20 g) 

Preglednica 23 prikazuje odgovore staršev o tem, koliko sladkorja vsebuje 100 g navedenega 

živila. Rezultati so pokazali, da je 10,0 % staršev odgovorilo pravilno, da kokakola vsebuje od 

11–15 g sladkorja, 39,1 % staršev, da kokakola zero vsebuje manj kot 5 g sladkorja, ter 10,0 

% staršev, da kokta vsebuje 6–10 g sladkorja. Voda z okusom vsebuje do 5 g sladkorja, kar je 

pravilno odgovorilo 15,5 % staršev, sokovi vsebujejo 6–10 g sladkorja, kar je pravilno 

odgovorilo 18,2 % staršev. Starši (69,1 %) so prav tako pravilno odgovorili, da čokoladno-

kremni namaz (npr: Nutella) vsebuje več kot 20 g sladkorja. Kečap vsebuje več kot 20 g 

sladkorja, kar je odgovorilo pravilno 26,4 % staršev. Starši so pravilno odgovorili, da 
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čokolada (57,3 %), čokolino z mlekom (34,5 %), lizika (60,9 %) in sladoled (34,5 %) 

vsebujejo več kot 20 g sladkorja. 

7.8 MNENJE STARŠEV O TEM, KOLIKO SLADKORJA 

ZAUŽIJEJO NJIHOVI OTROCI 

V anketi sem starše (preglednica 24) vprašala, koliko sladkorja zaužijejo njihovi otroci. 

Preglednica 24: Mnenje staršev o tem, koliko sladkorja zaužijejo njihovi otroci 

 ne uživa 

sladkorja 

malo zmerno veliko zelo veliko 

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

mnenje staršev, 

koliko sladkorja 

zaužije njihov otrok  

2 1,8 20 18,2 75 68,2 12 10,9 1 0,9 

Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-ne uživa sladkorja, 2- malo, 3- zmerno, 4- veliko, 5-zelo 

veliko) 

Preglednica 24 prikazuje mnenje staršev o tem, koliko sladkorja po njihovem mnenju 

zaužijejo njihovi otroci.  11,8 % jih meni, da njihovi otroci zaužijejo veliko ali zelo veliko 

sladkorja. Večina staršev (68,2 %) je mnenja, da njihovi otroci uživajo zmerne količine 

sladkorja. 

7.9 MNENJE VZGOJITELJIC O TEM, KAKO POGOSTO STARŠI 

PONUDIJO NAVEDENO PIJAČO OTROKOM V 

STEKLENIČKAH ALI BIDONIH, KI JIH IMAJO S SEBOJ V 

VRTCU 

V anketi sem vzgojiteljice (preglednica 25) vprašala, kako pogosto starši ponudijo navedeno 

pijačo otrokom v stekleničkah ali bidonih, ki jih imajo s seboj v vrtcu.  

Preglednica 25: Mnenje vzgojiteljic o tem, kako pogosto starši ponudijo navedeno pijačo 

otrokom v stekleničkah ali bidonih, ki jih imajo s seboj v vrtcu. 

 nikoli redko občasno pogosto zelo pogosto M SD 

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

voda 0 0 0 0 0 0 6 37,5 10 62,5 4,63 0,500 

voda z okusom 4 25,0 4 25,0 6 37,5 2 12,5 0 0 2,38 1,025 

čaj 3 18,8 4 25,0 6 37,5 1 6,3 1 6,3 2,53 1,125 

gazirane pijače 

(npr.: kokakola, 

kokta, radenska …) 

13 81,3 2 12,5 0 0 0 0 0 0 1,13 0,352 

Preglednica 25 se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje preglednice 25. 

 nikoli redko občasno pogosto zelo pogosto M SD 

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

negazirane pijače 

(npr: ledeni čaj, 

sokovi …) 

4 25,0 6 37,5 5 31,3 1 6,3 0 0 2,19 0,911 

sveže stisnjeni 

sokovi 

9 56,3 3 18,8 4 25,0 0 0 0 0 1,69 0,873 

cedevita ali drugi 

vitaminski napitki. 

9 56,3 5 31,3 2 12,5 0 0 0 0 1,56 0,727 

Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - sploh se ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 - 

strinjam se, 5 - popolnoma se strinjam). 

Preglednica 25 prikazuje mnenje vzgojiteljic o tem, kako pogosto starši ponudijo navedeno 

pijačo otrokom v stekleničkah ali bidonih, ki jih imajo s seboj v vrtcu. Po mnenju vzgojiteljic 

naj bi starši otrokom v stekleničke ali bidone dali vodo. Občasno imajo otroci s seboj v vrtcu 

tudi vodo z okusom (37,5 %) in čaj (37,5 %). Na osnovi rezultatov ocenjujem, da vzgojiteljice 

menijo, da starši otrokom ponudijo v stekleničkah ali bidonih zdravo pijačo, saj so 

vzgojiteljice vsakodnevno z otroki in opazijo, kaj prinesejo otroci s seboj v vrtec. Prav tako 

sklepam, da se starši izogibajo sladkim pijačam in so pozorni na to, kaj njihovi otroci pijejo.  

7.10 MNENJE VZGOJITELJIC O TEM, KAKO POGOSTO 

OTROCI PRINESEJO V VRTEC NAVEDENA ŽIVILA Z VEČ 

SLADKORJA 

V anketi sem vzgojiteljice (preglednica 26) vprašala,  kako pogosto otroci prinesejo v vrtec 

navedena živila z več sladkorja. 

Preglednica 26: Mnenje vzgojiteljic o tem, kako pogosto otroci prinesejo v vrtec 

navedena živila z več sladkorja. 

 nikoli redko občasno pogosto zelo 

pogosto 

M SD 

 f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

čokolada 12 75,0 4 25,0 0 0 0 0 0 0 1,25 0,447 

bombni 7 43,8 7 43,8 2 12,5 0 0 0 0 1,69 0,704 

lizika 13 81,3 2 12,5 1 6,3 0 0 0 0 1,25 0,577 

kinder 

jajček 

14 87,5 2 12,5 0 0 0 0 0 0 1,13 0,342 

pecivo  7 43,8 5 31,3 3 18,8 1 6,3 0 0 1,88 0,957 

Preglednica 26 se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje preglednice 26. 

 nikoli redko občasno pogosto zelo 

pogosto 

M SD 

 f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

piškoti 4 25,0 7 43,8 4 25,0 1 6,3 0 0 2,13 0,885 

ostalo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000 
Legenda: M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - sploh se ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 - 

strinjam se, 5 - popolnoma se strinjam). 

Preglednica 26  prikazuje mnenje vzgojiteljic o tem, kako pogosto otroci prinesejo v vrtec 

navedena živila z več sladkorja. Rezultati so pokazali, da 25,0 % vzgojiteljic meni, da otroci s 

seboj v vrtec redko prinesejo čokolado. Vzgojiteljic menijo, da otroci v vrtec nikoli ne 

prinesejo lizike (81,3 %), kinder jajčka (87,5 %). Ocenjujem, da starši redko dajejo otrokom 

živila z več sladkorja, da bi jih prinašali v vrtec.   
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8 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu je bila opravljena raziskava na temo odnosa staršev in vzgojiteljev do 

vključevanja živil in pijač z več sladkorja v prehrano otrok. Otroke je potrebno navajati na 

zdravo prehranjevanje že v otroštvu, saj se v tem obdobju razvijejo prehranjevalne navade, ki 

jih bodo spremljale v kasnejših obdobjih življenja. Pomembno vlogo pri tem imajo starši in 

vzgojitelji. Starši menijo (preglednica 13), da njihovi otroci največkrat zaužijejo živila in 

pijače z več sladkorja ob praznovanju rojstnega dne (38,2 %) in s tem lahko sklepam, da starši 

pogosto ponudijo živila in pijače z več sladkorja ob praznovanju rojstnega dne otrok. Na 

osnovi  pridobljenih rezultatov ocenjujem, da imajo vzgojitelji in starši negativen odnos do 

pijače in živil z več sladkorja, ter nudijo otrokom dober zgled o zdravem načinu 

prehranjevanja, saj je iz rezultatov (preglednica 18) razvidno, da vzgojiteljice izvajajo 

delavnice na temo zdravega prehranjevanja (81,3 %), otroke v vrtcu spodbujajo k pitju vode 

ali nesladkanega čaja (87,5 %). Iz preglednice 16 je razvidno, da se staršem zdi zelo 

pomembno, da nadzirajo vnos pijače in živil z več sladkorja (56,4 %) in da so mnenja, da je 

potrebno omejevati količino sladkorja (54,5 %) pri prehrani otrok. Podatki, ki sem jih 

pridobila z anketnim vprašalnikom, na katerega so odgovarjali starši in vzgojitelji, kažejo, da 

se oboji dobro zavedajo splošnih posledic prekomernega uživanja živil in pijač z več 

sladkorja, ki se pokažejo v obdobju otroštva in mladostništva, ne pa posledic, ki se pokažejo v 

odrasli dobi. Rezultati so pokazali, da je najvišji delež staršev mnenja, da so posledice 

prekomernega uživanja živil in pijač z več sladkorja zobna gniloba (59,1 %), večja želja po 

sladki hrani (57,3 %), debelost (53,6 %) in nemirnost (48,2 %), najvišji delež vzgojiteljic pa je 

mnenja, da so posledice prekomernega uživanja živil in pijač z več sladkorja zobna gniloba 

(56,3 %), večja želja po sladki hrani (43,8 %) in debelost (43,8 %) (preglednica 7, preglednica 

9). Manj se zavedajo posledic, ki se lahko pojavijo v odrasli dobi.  

Z raziskavo sem želela pridobiti vpogled v odnos staršev in vzgojiteljev do vključevanja živil 

in pijač z več sladkorja v prehrano otrok, saj sem v praksi zasledila, da  nekateri otroci s seboj 

v vrtec prinašajo sok. Otroku, ki zjutraj ne želi iti v vrtec, starši pogosto ponudijo piškot ali 

rogljiček, da se pomiri. Prav tako sem v praksi zasledila, da nekateri starši otrokom kot 

nagrado, da so se lepo obnašali v vrtcu, ponudijo živilo z več sladkorja. Raziskava bi se lahko 

razširila na večje število staršev in vzgojiteljev, saj bi s tem pridobili boljši vpogled v odnos 

staršev in vzgojiteljev do vključevanja živil z več sladkorja v prehrano otrok. V praksi bi 

starše o problematiki prekomernega uživanja živil in pijač z več sladkorja lahko ozaveščali 
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preko delavnic o zdravem prehranjevanju v vrtcu, v vrtcih bi lahko imeli predavanja o 

zdravem prehranjevanju otrok. Vzgojiteljice naj v vrtcu z otroki izvedejo primerne dejavnosti, 

ki spodbujajo k uživanju zdrave hrane. Po rezultatih raziskave je opazno, da se velika večina 

staršev zaveda, da je potrebno omejevati sladkor v prehrani otrok. 
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PRILOGE 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE 

Odnos staršev in vzgojiteljev do vključevanja živil z več sladkorja v prehrano otrok 

Pozdravljeni.                                                                                                                                        

Sem Špela Primar, študentka  Pedagoške fakultete v Ljubljani, programa Predšolska vzgoja. 

V okviru diplomskega dela želim raziskati odnos staršev in vzgojiteljev do vključevanja živil 

z več sladkorja v prehrano otrok. Pred vami je  vprašalnik, s katerim želim zbrati podatke, ki 

jih potrebujem za diplomsko delo. Prosim vas, da izpolnite vprašalnik. Anketni vprašalnik je 

anonimen, podatki, pridobljeni z vprašalnikom, pa bodo predstavljeni v skupni obliki in bodo 

uporabljeni za potrebe diplomske dela.                                                                                                                                                                                                                                               

Hvala za vašo pomoč. 

Navodilo: Odgovorite na vsa vprašanja in označite izbrane odgovore, tako kot je navedeno 

pri posameznem vprašanju. 

1. Sem vzgojitelj/-ica v (obkrožite): 

• Prvi starostni skupini 

• Drugi starostni skupini 

 

2. Ocenite, kako pogosto po vašem mnenju otroci iz vašega oddelka ob navedenih 

priložnostih uživajo živila in pijače z več sladkorja. Pri izbranem odgovoru 

obkrožite številko. 

Dogodek: 1 

nikoli 

2 

redko 

3 

občasno 

4 

pogosto 

5 

zelo 

pogosto 

rojstni dan 1 2 3 4 5 

izleti z vrtcem 1 2 3 4 5 

šole v naravi z vrtcem 1 2 3 4 5 

v vrtcu 1 2 3 4 5 

doma 1 2 3 4 5 
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pri zajtrku 1 2 3 4 5 

dopoldanski malici 1 2 3 4 5 

popoldanski malici 1 2 3 4 5 

pri kosilu 1 2 3 4 5 

 

3. Označite, kako pogosto otrokom (v vašem oddelku vrtca) ponudijo živila in pijače z 

več sladkorja navedene osebe. Pri izbranem odgovoru obkrožite številko. 

 1 

nikoli 

2 

redko 

3 

občasno 

4 

pogosto 

5 

zelo pogosto 

starši 1 2 3 4 5 

vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic 

1 2 3 4 5 

 

4. Označite, kako močno se strinjate z navedenimi trditvami. Pri izbranem odgovoru 

obkrožite številko. 

Prekomerno uživanje 

živil in pijač z več 

sladkorja pri otrocih 

lahko povzroči: 

1 

sploh se 

ne 

strinjam 

2 

ne 

strinjam se 

3 

niti se 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

4 

strinjam se 

5 

popolnoma 

se strinjam 

debelost. 1 2 3 4 5 

sladkorno bolezen. 1 2 3 4 5 

zobno gnilobo (karies). 1 2 3 4 5 

srčno-žilne bolezni. 1 2 3 4 5 

slabokrvnost. 1 2 3 4 5 

alergije. 1 2 3 4 5 

nemirnost. 1 2 3 4 5 

večjo željo po sladki 

hrani. 

1 2 3 4 5 
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5. Pri navedenih trditvah označite, kako močno se strinjate s posamezno trditvijo. Pri 

izbranemu odgovoru obkrožite številko. 

 1 

sploh se 

ne 

strinjam 

2 

ne 

strinjam 

se 

3 

niti se 

strinjam 

niti se 

ne 

strinjam 

4 

strinjam 

se 

5 

popolnoma 

se strinjam 

V skupini imam otroke, ki imajo 

prekomerno telesno težo. 

1 2 3 4 5 

Prehrana in prehranjevanje otrok v 

vrtcu vplivata na njihove 

prehranjevalne navade. 

1 2 3 4 5 

Prehrana v vrtcu ustreza načelom 

zdrave prehrane. 

1 2 3 4 5 

V skupini izvajam dejavnosti na 

temo zdravega prehranjevanja. 

1 2 3 4 5 

Odločitev, da otrok za svoj rojstni 

dan v vrtec ne prinese živil z več 

sladkorja, se mi zdi primerna. 

1 2 3 4 5 

V vrtcu otroke spodbujam k pitju 

vode ali nesladkanega čaja. 

1 2 3 4 5 

Starši ne spodbujajo otrok k pitju 

nesladkanih pijač. 

1 2 3 4 5 

Starši skrbijo za to, da otroci ne 

uživajo sladkih pijač. 

1 2 3 4 5 

Starši otrokom pred ali po vrtcu 

prepogosto ponudijo živila z več 

sladkorja. 

1 2 3 4 5 

S starši imam dogovor, da le 

občasno otrokom ponudim  živila in 

pijačo z več sladkorja. 

1 2 3 4 5 

Starši so dobro seznanjeni o 1 2 3 4 5 
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škodljivosti živil z več sladkorja. 

V vrtcu dovolj storimo, da bi otroci 

zaužili manj sladkorja. 

1 2 3 4 5 

6. Ocenite, kako pogosto starši ponudijo navedeno pijačo otrokom v stekleničkah ali 

bidonih, ki jih imajo s seboj v vrtec. Pri izbranem odgovoru obkrožite številko. 

 1 

nikoli 

 

2 

redko 

3 

občasno 

4 

pogosto 

5 

zelo pogosto 

voda 1 2 3 4 5 

voda z okusom 1 2 3 4 5 

čaj 1 2 3 4 5 

gazirane pijače (npr.: 

kokakola, kokta, radenska …) 

1 2 3 4 5 

negazirane pijače (npr.: ledeni 

čaj, sokovi …) 

1 2 3 4 5 

sveže stisnjeni sokovi 1 2 3 4 5 

cedevita ali drugi vitaminski 

napitki 

1 2 3 4 5 

 

7. Ocenite, kako pogosto otroci prinesejo v vrtec navedena živila z več sladkorja. Pri 

izbranem odgovoru obkrožite številko. 

 1 

nikoli 

2 

redko 

3 

občasno 

4 

pogosto 

5 

zelo pogosto 

čokolada 1 2 3 4 5 

bomboni 1 2 3 4 5 

lizika 1 2 3 4 5 

kinder jajček 1 2 3 4 5 

pecivo (krofi, rogljički …) 1 2 3 4 5 

piškoti 1 2 3 4 5 

ostalo (lahko navedete): 1 2 3 4 5 
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PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

Odnos staršev in vzgojiteljev do vključevanja živil z več sladkorja v prehrano otrok 

Pozdravljeni.                                                                                                                                        

Sem Špela Primar, študentka  Pedagoške fakultete v Ljubljani, programa Predšolska vzgoja. 

V okviru diplomskega dela želim raziskati odnos staršev in vzgojiteljev do vključevanja živil 

z več sladkorja v prehrano otrok. Pred vami je  vprašalnik, s katerim želim zbrati podatke, ki 

jih potrebujem za diplomsko delo. Prosim vas, da izpolnite vprašalnik. Anketni vprašalnik je 

anonimen, podatki, pridobljeni z vprašalnikom, pa bodo predstavljeni v skupni obliki in bodo 

uporabljeni za potrebe diplomske dela. 

Hvala za vaše sodelovanje. 

Navodilo: Odgovorite na vsa vprašanja in označite izbrane odgovore, tako kot je navedeno 

pri posameznem vprašanju. 

1. Vaša dokončana izobrazba (obkrožite): 

• srednja šola ali manj 

• višja šola ali več. 

 

2. Vaš otrok je v vrtcu vključen v - (obkrožite): 

• Prvo starostno skupino (od 1 leta do 3 let) 

• Drugo starostno skupino (od 4 do 6 let) 

 

3. Označite, kako močno se strinjate z navedenimi trditvami. Pri izbranem odgovoru 

obkrožite številko. 

Prekomerno uživanje 

živil in pijač z več 

sladkorja pri otrocih 

lahko povzroči: 

1 

sploh se 

ne 

strinjam 

2 

ne 

strinjam se 

3 

niti se 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

4 

strinjam se 

5 

popolnoma 

se strinjam 

debelost. 1 2 3 4 5 

sladkorno bolezen. 1 2 3 4 5 
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zobno gnilobo (karies). 1 2 3 4 5 

srčno-žilne bolezni. 1 2 3 4 5 

slabokrvnost. 1 2 3 4 5 

alergije. 1 2 3 4 5 

nemirnost. 1 2 3 4 5 

večjo željo po sladki 

hrani. 

1 2 3 4 5 

 

4. Označite, kako pogosto vašemu otroku ponudijo živila in pijače z več sladkorja 

navedene osebe. Pri izbranem odgovoru obkrožite številko. 

 1 

nikoli 

2 

redko 

3 

občasno 

4 

pogosto 

5 

zelo pogosto 

starši (vi) 1 2 3 4 5 

prijatelji 1 2 3 4 5 

stari starši 1 2 3 4 5 

ostali sorodniki (tete, 

strice, bratje, sestre) 

1 2 3 4 5 

sosedje, znanci 1 2 3 4 5 

vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic. 

1 2 3 4 5 

 

5. Označite, kako pogosto na navedenih dogodkih vaš otrok zaužije živila in pijače z 

več sladkorja. Pri izbranem odgovoru obkrožite številko. 

 1 

nikoli 

2 

redko 

3 

občasno 

4 

pogosto 

5 

zelo 

pogosto 

rojstni dan 1 2 3 4 5 

obisk pri prijatelju 1 2 3 4 5 

obisk pri starih starših 1 2 3 4 5 

izleti z vrtcem 1 2 3 4 5 

šole v naravi z vrtcem 1 2 3 4 5 
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izleti z družino 1 2 3 4 5 

prazniki 1 2 3 4 5 

v vrtcu 1 2 3 4 5 

ob gledanju televizije 1 2 3 4 5 

 

6. Označite, kako močno se strinjate z navedeno trditvijo. Pri izbranemu odgovoru 

obkrožite številko. 

 1 

sploh se 

ne 

strinjam 

2 

ne 

strinjam 

se 

3 

niti se 

strinjam 

niti se 

ne 

strinjam 

4 

strinjam 

se 

5 

popolnoma 

se strinjam 

Pomembno se mi zdi, da nadziram 

vnos pijače in živil z več sladkorja pri 

prehrani otroka. 

1 2 3 4 5 

Na embalaži živil preverim podatke 

o količini sladkorja v živilu. 

1 2 3 4 5 

Moj otrok ima težave s prekomerno 

telesno težo. 

1 2 3 4 5 

Otroka je potrebno navajati na 

uživanje živil z manj sladkorja. 

1 2 3 4 5 

Prehrana v vrtcu ustreza načelom 

zdrave prehrane. 

1 2 3 4 5 

Odločitev, da otrok za svoj rojstni 

dan v vrtec ne prinese živil z več 

sladkorja, se mi zdi primerna. 

1 2 3 4 5 

V prehrani otrok je potrebno 

omejevati količino sladkorja. 

1 2 3 4 5 

 

7. Kolikokrat svojemu otroku ponudite navedene izdelke? Izbrane odgovore označite z 

»X«. 
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 večkrat na 

dan 

1-krat 

na dan 

2–3-krat 

na teden 

4-krat na 

teden ali 

več 

nekajkrat 

na mesec 

nikoli 

vodo       

čaj s sladkorjem       

čaj brez sladkorja       

gazirane pijače (npr.: 

kokakola, kokta, 

radenska …) 

      

negazirane pijače 

(npr: ledeni čaj, 

sokovi, voda z 

okusom …) 

      

sveže stisnjeni sokovi       

cedevita ali drugi 

vitaminski napitki 

      

čokolada       

bomboni       

sladoled       

lizika       

pecivo (krofi, 

rogljički …) 

      

piškoti (npr. Plazma)       

čokoladno-kremni 

namaz (npr. Nutella) 

      

čokolino       

sadna skuta        

sadni jogurt       

mlečna rezina (npr. 

Monte) 

      

 

8. Ocenite, kako pogosto vaš otrok zaužije pijače in živila, ki vsebujejo več sladkorja pri 

naštetih obrokih. Pri izbranem odgovoru obkrožite številko. 
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 1 

nikoli 

2 

redko 

3 

občasno 

4 

pogosto 

5 

zelo pogosto 

zajtrk 1 2 3 4 5 

dopoldanska malica 1 2 3 4 5 

kosilo 1 2 3 4 5 

popoldanska malica 1 2 3 4 5 

večerja 1 2 3 4 5 

prigrizki med obroki 1 2 3 4 5 

takoj po obroku 1 2 3 4 5 

 

9. Koliko sladkorja po vašem mnenju  vsebuje 100 g navedenega živila. Izbrani odgovor 

označite z »X«. 

 do 5 g 6–10 g 11–15 g 16–20 g več kot 20 g 

kokakola      

kokakola zero      

kokta      

ledeni čaj      

voda z okusom      

sokovi (jabolčni …)      

čokolada      

sadni jogurt      

pecivo (krofi, rogljički …)      

piškoti (npr. Plazma)      

frutabela      

lizika       

sladoled      

mlečna rezina (npr. Monte)      

čokoladno-kremni namaz (npr. 

Nutella) 

     

sadna skuta       

čokolino z mlekom       

kečap      
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10. Koliko sladkorja po vašem mnenju zaužije vaš otrok? Izbrani odgovor obkrožite. 

1) Ne uživa sladkorja 

2) Malo 

3) Zmerno 

4) Veliko  

5) Zelo veliko 

 

 

 

 

 


