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Z izvedbo anketne raziskave smo od tretjine staršev otrok, ki jih s prehrano
oskrbujejo kuhinje drugega največjega vrtca v Sloveniji  Vrtca Velenje,
pridobili podatke o prehranskem in življenjskem slogu njihovih družin ter
zadovoljstvu s prehransko oskrbo v Vrtcu Velenje. Ocenili smo, da so starši v
splošnem zelo zadovoljni s prehransko oskrbo. Na področje prehrane predšolskih
otrok se vključujejo neposredno kot posredno. Ugotovili smo, da se zavedajo
pomena oblikovanja zdravih prehranskih navad predšolskih otrok. Največji vpliv
na oblikovanje le-teh pripisujejo socialnim dejavnikom, v manjši meri pa
kulturno-družbenim, osebnim, ekonomskim in biološko-fiziološkim dejavnikom.
Ocenili smo objektivno znanje staršev o prehrani predšolskih otrok, z namenom
ugotavljanja vpliva le-tega na prehranski in življenjski slog družin anketirancev.
Starše smo razdelili v dve skupini. 62,5 % se jih je uvrstilo v skupino z več
znanja, 37,5 % pa v skupino z manj znanja. Ugotovljena je bila pozitivna
korelacija med objektivnim znanjem o prehrani predšolskih otrok ter
prehranskim in življenjskim slogom družin anketirancev. Predvidevali smo, da
socio-demografski podatki statistično značilno vplivajo na prehranski in
življenjski slog anketirancev, kar pa smo dokazali le za stopnjo dosežene
formalne izobrazbe, ne pa tudi za ostale socio-demografske podatke. Za spol,
starost, trenutni status zaposlitve/drugačne aktivnosti/brezposelnost in tip
naselja, v katerem družina živi, smo statistično značilno odvisnost dokazali le v
povezavi s posameznimi pokazatelji prehranskega in življenjskega sloga.
Opravljena raziskava je prva obsežnejša raziskava v Sloveniji, ki daje vpogled v
odnos staršev do pomena zdravih prehranskih navad predšolskih otrok. Obenem
je tudi prva obsežnejša raziskava o zadovoljstvu staršev s prehransko oskrbo v
vrtcih Mestne občine Velenje.
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By the means of survey research, we gathered data from one third of the parents
whose children receive meals from the kitchens of the second biggest kindergarten
in Slovenia, the kindergarten Velenje. We assessed the eating habits and lifestyle of
their families and their satisfaction with nutrition supply in the aforementioned
kindergarten. We noticed that the parents are generally satisfied with the nutrition
supply. They are more directly than indirectly involved in the diet of preschool
children. We discovered that parents are aware it is important for preschool children
to develop healthy eating habits. They attribute the biggest influence on their
development to social factors and to a lesser extent to cultural, personal, economic,
biological and physiological factors. We evaluated parents’ objective knowledge of
preschool children's diet in order to determine its influence on the eating habits and
lifestyle of the respondents' families. We divided them into two groups – the first
group consisted of parents with a higher degree of knowledge (62.5% of the
respondents), while the other was comprised of those parents with less knowledge
(37.5%). We discovered a positive correlation between the objective knowledge of
preschool children’s diet and the eating habits and lifestyle of the respondents’
families. We predicted that socio-demographic data have a statistically significant
influence on the respondents’ eating habits and lifestyle, which we proved only for
the level of formal education attained and not for other socio-demographic data.
Considering
gender,
age,
current
employment
status/different
activities/unemployment and the type of a settlement in which a family lives, we
showed characteristic statistical dependency only in relation to individual indicators
of eating habits and lifestyle. Ours is the first more extensive research in Slovenia
which provides insight into parents’ attitude towards the importance of preschool
children’s healthy eating habits. At the same time, it is the first research of such
magnitude about parents’ satisfaction with nutrition supply in the kindergartens of
Municipality Velenje.
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI
CINDI

Center za krepitev zdravja in obvladovanje kroničnih bolezni (angl.
Countrywide integrated noncommunicable diseases intervention)
DGA
Prehranske smernice za Američane (ang. Dietary guidelines for
Americans)
DHK
dokozaheksaenojska kislina (angl. docosahexaenoic acid)
EPK
eikozapentaenojska kislina (ang. eicosapentaenoic acid)
EU
Evropska unija (angl. European Union)
EUFIC
Evropski odbor za informacije o hrani (angl. European Food Information
Council)
FAO
Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (angl. Food
and Agriculture Organization of the United Nations)
HDL
lipoproteini velike gostote (angl. High density lipoproteins)
kcal
kilokalorija; enota za energijo, ki se najpogosteje uporablja v povezavi s
hrano
kJ
kilodžul; mednarodno sprejeta enota energije;
LDL
lipoproteini nizke gostote (angl. Low density lipoproteins)
n-3
omega-3 nenasičene maščobne kisline
n-6
omega-6 nenasičene maščobne kisline
NaCl
natrijev klorid ali kuhinjska sol
NIJZ
Nacionalni inštitut za javno zdravje
makrohranila hranila, ki so izvor energije; beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati in
alkohol
mikrohranila hranila, ki so potrebna v zelo majhnih količinah; npr. vitamini in elementi
MJ
megadžul
MŠŠ
Ministrstvo za šolstvo in šport
NCD-RisC Sodelovanje v povezavi z dejavniki tveganja za pojav nenalezljivih
bolezni - (angl. NCD Risk Factor Collaboration)
NUTRIS
Inštitut za nutricionistiko
ReNPPTDZ Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za
zdravje 2015-2025
RS
Republika Slovenija
RTV
Radiotelevizija Slovenija
SI-STAT
Podatkovni portal Statističnega urada RS
SCC
Spearmanov koeficient korelacije (angl. Spearman correlation coefficient)
UKC LJ
Univerzitetni klinični center Ljubljana
USDA
Oddelek za agronomijo Združeni držav Amerike (angl. United States
Department of Agriculture)
WHO
Svetovna zdravstvena organizacija (angl. World Health Organization)
ZKme-1
Zakon o kmetijstvu
ZRSŠ
Zavod RS za šolstvo
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UVOD

Skrb za dobro počutje, varnost in zdravje otrok so nekatere izmed osnovnih nalog
staršev, skrbnikov, vzgojiteljev in ostalih zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Zdrave prehranske navade, ki jih otrokom privzgojimo že v zgodnjem otroštvu, vplivajo
na izbiro živil in način prehranjevanja v kasnejšem življenjskem obdobju ter s tem tudi
na zdravje v odrasli dobi (Blenkuš Gabrijelčič in sod., 2005; Reverdy in sod., 2010). V
času intenzivnega fiziološkega, kognitivnega in psihosocialnega razvoja so potrebe
otrok in mladostnikov povečane, saj hrana poleg vira energije za delovanje telesa,
zagotavlja tudi energijo za rast in razvoj organizma ter nenazadnje tudi obnovo telesnih
celic (Gregorič, 2015). Po svetu se izvajajo številni programi za zagotavljanje ustrezne
prehranske oskrbe v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih pogojujejo različni socialni
standardi in nacionalni dejavniki. V Sloveniji organizacijo prehrane v vzgojnoizobraževalnih zavodih ureja Zakon o šolski prehrani (2013). Priporočljivo je, da
vrtčevska prehrana temelji na Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojnoizobraževalnih zavodih, z upoštevanjem načela kratkih verig ter uporabe sezonskih in
lokalno pridelanih živil. Učinkovitost izvajanja prehranske oskrbe v skladu s
smernicami zdravega prehranjevanja in najnovejšimi znanstvenimi dognanji je v
največji meri odvisna od uspešnosti izvrševanja v praksi in podpore staršev, strokovnih
delavcev ter ravnateljev (van Ansem in sod., 2013).
V času bivanja v vrtcu imajo otroci do štiri obroke dnevno, kar pomeni, da vrtčevske
kuhinje poskrbijo za 75 % celodnevnih energijskih in fizioloških potreb otrok različnih
starosti. Vloga staršev in vrtca sta v procesu vzgoje ključnega pomena, saj s pripravo
uravnoteženih obrokov, rednim prehranjevanjem in primerno kulturo prehranjevanja
otrokom privzgojimo zdrave prehranske navade (NIJZ, 2010). V vrtce po Sloveniji je
bilo v šolskem letu 2016/2017 vključenih skupno 79 % otrok. Delež pa se iz leta v leto
vztrajno povečuje. V šolskem letu 2016/2017 je 98 % otrok v vrtcu zaužilo vse obroke,
kar pomeni, da so doma zaužili le še 1 do 2 obroka. Večina otrok je prvič v vrtec
vključena okoli enega leta starosti za obdobje petih let (SI-STAT, 2018). Čas bivanja v
vrtcu je običajno 5 dni na teden. Iz tega lahko zaključimo, da je vloga vrtca izrednega
pomena pri (so)oblikovanju zdravih prehranskih navad naslednjih generacij.
V Sloveniji do sedaj še ni znanih zanesljivih podatkov o odnosu staršev do zdravih
prehranskih navad predšolskih otrok. Večina nacionalnih in tujih raziskav temelji na
povezavi družinskih prehranskih navad in programov prehranske oskrbe v povezavi z
zmanjševanjem pojava debelosti pri otrocih, ne pa tudi z odnosom in zavedanjem
pomena oblikovanja zdravih prehranskih navad v zgodnjem otroštvu, kot enega izmed
temeljev za varovanje in krepitev zdravja ter večjo kakovost življenja (Resolucija … ,
2015). Obstaja sicer nekaj podatkov iz diplomskih nalog na pedagoških fakultetah,
vendar pa je število anketirancev majhno, anketni vprašalniki pa zelo kratki. Pridobljeni
rezultati so skromni ter le površinsko prikazujejo odnos staršev do prehranskih navad
predšolskih otrok in zadovoljstvo staršev s prehransko oskrbo v slovenskih vrtcih
(Jaušovec, 2009; Traven, 2010; Kukovec, 2013; Škedelj, 2014; Rauter, 2015). V
procesu odraščanja otroci postajajo vedno bolj samostojni in neodvisni od staršev,
vzgojiteljev, skrbnikov. Ob prehodu v obdobje adolescence so deležni velikih
sprememb in se običajno vedejo bolj tvegano (EUFIC, 2012; Ventura in Worobey,

Pohorec J. Analiza odnosa staršev do pomena zdravih prehranskih navad predšolskih otrok … v Vrtcu Velenje.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2018

2

2013). Starši, skrbniki, strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter bližnji
vpleteni v otrokov proces odraščanja, lahko v zgodnjem otroštvu ključno vplivajo na
prehransko znanje, prehransko vedenje in posledično na izbiro hrane v procesu
odločanja (WHO, 2005; Larsen in sod., 2015; NIJZ, 2017). S pogostim poseganjem po
energijsko bogati, hranilno revni hrani in ob sočasnem nerednem prehranjevanju lahko
hitro pride do hranilne podhranjenosti in/ali povečanja telesne mase. Po podatkih WHO
(2003a, 2003b, 2005, 2006, 2017) je to eden izmed poglavitnih razlogov za pojav
čezmerne telesne mase in debelosti pri otrocih. Večina otrok je tudi vedno manj telesno
dejavnih, kar je privedlo do opaznega zmanjšanja mišične mase pri otrocih. K
množičnemu pojavu debelosti pri otrocih pomembno prispevajo tudi spremembe na
družbenem, ekonomskem in političnem nivoju na področju kmetijstva, živilske
industrije, transporta, načrtovanja in razvoja mest, okolja distribucije in trženja hrane.
Našteti dejavniki vplivajo na zavedno in nezavedno raven posameznika (WHO, 2003b;
WHO, 2005; WHO, 2006; NIJZ, 2014; Resolucija … , 2015; Gregorič, 2015; NIJZ,
2017).
Glavni dejavniki, od katerih je odvisno oblikovanje prehranskih navad, so:
- biološki (genetska predispozicija, apetit, lakota, okus),
- ekonomski (cena, osebni dohodek, razpoložljivost),
- fiziološki (dostopnost, izobrazba, (kuharske) spretnosti, čas),
- socialni (družina, prijatelji, znanci, družbeno okolje, vrstniki, kultura, vzorci
prehranjevanja),
- psihološki (stres, čustva, razpoloženje),
- odnos do hrane, znanje o prehrani, osebna in verska prepričanja (WHO, 2006;
EUFIC, 2006).
Večina virov kot najpomembnejša dejavnika navaja genetsko zasnovo in okolje (ožje –
družina, širše – sinergističen vpliv prej omenjenih dejavnikov) (Uršič-Bratina in sod.,
2003; Scaglioni in sod., 2011; Fildes in sod., 2014).
Vloga staršev pri oblikovanju prehranskih navad je ključnega pomena, saj se le-te
pričnejo razvijati že z uvajanjem trde, mešane prehrane (med 4. in 6. mesecem starosti).
Starši tako lahko v procesu vzgoje odločilno vplivajo na prehrano otroka v kasnejših
življenjskih obdobjih. Pomembno je, da se zavedajo pomena zdravega in
uravnoteženega prehranjevanja, aktivnega preživljanja časa, so otroku vzor in mu
privzgojijo zdrav življenjski slog. Pri nekaterih otrocih se pojavljajo znaki zavračanja
ene ali več vrst hrane hkrati, kar je velikokrat zaskrbljujoče, predvsem za starše. V tem
primeru siljenje otroka ni smiselno. Strokovnjaki priporočajo predvsem motivacijo
uživanja hrane preko igre in potrpežljivost skrbnikov (Hark in Deen, 2005). Starš
izbere, kaj bo ponudil otroku, kdaj in kako, otrok pa ima možnost odločitve, kaj od
ponujenega bo pojedel in koliko. Pomembno je, da otrok razvije pozitiven odnos do
hrane in se seznani s primerno kulturo prehranjevanja. Psihološki in sociološki vidik
prehranjevanja sta enako pomembna kot fiziološki, saj še tako skrbno pripravljen
polnovreden in uravnotežen obrok ne doseže svojega namena ter posledično učinka, če
ga otrok odkloni in ne zaužije (Kast-Zahn in Morgenroth, 2012).
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Vrtec Velenje je drugi največji samostojni vrtec v Sloveniji in obsega 4 organizacijske
enote. V šolskem letu 2016/2017 je bilo vanj vključenih 1439 otrok. Število otrok se
vsako leto povečuje. Pri organizaciji vrtčevske prehrane se z upoštevanjem prej
omenjenih smernic zagotavlja visok nivo prehranske oskrbe. Hkrati se nenehno stremi k
morebitnim izboljšavam, pri čemer pa je ključnega pomena tudi sodelovanje s starši in
zaposlenimi (Doler, 2017).
Država ima s svojimi ukrepi pri postavljanju in uresničevanju smernic osrednji vpliv pri
ustvarjanju okolja z zdravimi prehranskimi navadami in pri prevzemanju zdravih
prehranskih navad prebivalstva. Učinkovit prispevek k javnemu zdravju predstavljajo
tudi različni ukrepi, kot so spodbujanje povezovanja proizvajalcev, živilske industrije,
trgovcev, distributerjev in potrošnikov, priprava zakonodaje ter povezovanje med
različnimi ministrstvi za namen promocije zdravih prehranskih navad in zaščito zdravja
prebivalstva, spodbujanje potrošnikov k težnji po zdravi prehrani in obrokih,
spodbujanje primernih prehranskih praks pri dojenčkih in predšolskih otrocih (npr.
spodbujati dojenje, uživanje sadja in zelenjave) (De Sa in Lock, 2008), izobraževanje
staršev in otrok ter vzgoja v različnih okoljih in institucijah (WHO, 2015).
1.1

NAMEN NALOGE

Tako v Vrtcu Velenje kot v Sloveniji do sedaj še ni bila opravljena obsežnejša
raziskava, ki bi obravnavala odnos staršev do zdravih prehranskih navad predšolskih
otrok. Področje je še dokaj neraziskano, saj večina (tujih) raziskav temelji na programih
prehranske oskrbe v povezavi z zmanjševanjem debelosti pri otrocih.
Z izvedbo raziskave smo želeli analizirati trenutno stanje odnosa staršev do prehranskih
navad v predšolskem obdobju in njihovo zadovoljstvo s prehransko oskrbo v Vrtcu
Velenje. Rezultati naloge bodo služili kot analiza odnosa staršev do pomena zdravih
prehranskih navad predšolskih otrok v Mestni občini Velenje in stanja kakovosti
vrtčevske prehranske oskrbe, po mnenju staršev otrok, ki obiskujejo Vrtec Velenje.
Zanimala nas je njihova ozaveščenost oziroma znanje in odnos do pomena zdrave
prehrane v predšolskem obdobju, skladnost naštetega s smernicami zdrave prehrane in
najnovejšimi dognanji stroke ter osebno stališče in zadovoljstvo s prehransko oskrbo v
Vrtcu Velenje. Rezultati bodo predstavljali prvo obsežnejšo analizo odnosa staršev do
prehranskih navad v predšolskem obdobju v Sloveniji. Omogočeno bo ciljno
načrtovanje izboljšanja kakovosti prehranske oskrbe ob upoštevanju mnenja staršev
otrok, ki obiskujejo drugi največji vrtec v Sloveniji.
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CILJI NALOGE

Cilji naloge so:
- analizirati stopnjo vključenosti staršev otrok v Vrtcu Velenje na področju vrtčevske
prehrane (spremljanje jedilnikov, komunikacija z vzgojitelji glede prehranjevanja
njihovih otrok, podajanje predlogov, idr.);
- oceniti zadovoljstvo staršev otrok v Vrtcu Velenje z različnimi atributi vrtčevske
prehrane (kakovost, cena, raznolikost, poreklo živil, razporeditev obrokov, idr.);
- pridobiti mnenja staršev o dejavnikih za oblikovanje ustreznih prehranskih vzorcev
pri otrocih ter vlogah staršev in vrtca na tem področju;
- oceniti objektivno znanje na področju prehranjevanja in življenjskega sloga;
- z uporabo standardiziranih vprašalnikov določiti prehranski in življenjski slog
anketirancev in njihovih družin.
1.3

DELOVNE HIPOTEZE

Pred pričetkom raziskave smo predvideli naslednje delovne hipoteze:
Hipoteza 1: Predvidevamo, da so starši v veliki meri vključeni na področju vrtčevske
prehrane.
Hipoteza 2: Večina staršev otrok v Vrtcu Velenje je zadovoljna z vrtčevsko prehrano.
Hipoteza 3: Večina staršev se zaveda pomena oblikovanja prehranskih navad v otroštvu.
Hipoteza 4: Večina staršev otrok v Vrtcu Velenje ima dobro objektivno znanje o
prehrani predšolskih otrok.
Hipoteza 5: Socio-demografski dejavniki statistično značilno vplivajo na prehranski in
življenjski slog anketirancev.
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PREGLED OBJAV
PREHRANSKE POTREBE PREDŠOLSKIH OTROK

2.1.1 Nacionalne prehranske smernice za zdravo prehranjevanje v vzgojnoizobraževalnih zavodih
Smernice zdravega prehranjevanja so pomembne za pravilno izbiranje in pretežno
uživanje hrane, ki dolgoročno ne škoduje organizmu. Za zdrav organizem je potrebno
ravnotežje med prehrano in telesno dejavnostjo. Uravnotežena prehrana v otroštvu in
mladostništvu je zelo pomembna, saj so energijske in hranilne potrebe v teh obdobjih še
posebej velike. Organizem je v obdobju intenzivnega fizičnega, psihosocialnega in
kognitivnega razvoja. Optimalna prehrana zadostuje pokritju potreb odraščajočega
organizma in je ključnega pomena za dolgoročno varovanje zdravja (Gabrijelčič
Blenkuš in sod., 2005).
Prehrana predšolskih otrok mora biti prilagojena njihovi starosti. V prvih šestih letih
življenja se otrok najprej navaja na uživanje mešane prehrane, postopoma spoznava
teksturo, vonj, okus ter aromo jedi in živil iz različnih skupin živil. Priporočljivo je
uživanje uravnotežene, mešane prehrane, sestavljene iz različnih kombinacij živil
rastlinskega in živalskega izvora (Orel in sod., 2014). Kombiniranje živil kakovostne
sestave lahko poveča prehransko in biološko vrednost jedi, organizem pa ima večji
izkoristek makro- in mikrohranil. Zdrava prehrana je varna (ne presega maksimalno
dovoljenih količin aditivov in kontaminantov v hrani, ki negativno vplivajo na
organizem), kakovostna, varovalna (varuje pred nastankom kroničnih nenalezljivih
bolezni) in uravnotežena (preprečuje nastanek bolezni zaradi pomanjkanja esencialnih
hranil) (Pokorn, 1997).
Z rednim uživanjem 4–5 manjših obrokov dnevno, v primernem časovnem razmaku, se
izboljšajo umske sposobnosti, poveča se občutek sitosti, zmanjša možnost prenajedanja
in zniža vsebnost maščob v krvi. Pogostejši in manjši obroki imajo ugoden vpliv na
raven glukoze v krvi, zmanjšana je možnost za pomanjkanje esencialnih hranil v
prehrani in povečana storilnost (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005; NIJZ, 2015).
Uživanje zdrave prehrane že v otroštvu in mladostništvu preprečuje pojav prenizke ali
čezmerne telesne mase, nezadostne preskrbe z esencialnimi hranilnimi snovmi in
pojavnost bolezni v otroštvu in v kasnejših življenjskih obdobjih. S pripravo
uravnoteženih obrokov, rednim prehranjevanjem in primerno kulturo prehranjevanja
otrokom privzgojimo zdrave prehranske navade (NIJZ, 2010). Tako kot pri vseh
omnivorih, je tudi pri ljudeh izbira živil in hrane priučena. Z izjemo odpora proti
grenkemu okusu in všečnosti sladkega, se vseh ostalih okusov priučimo. Tudi všečnost
vonjev je priučena in se v nekaterih primerih izoblikuje celo pred rojstvom (Reverdy in
sod., 2010).
Redno zajtrkovanje je pomemben del zdrave prehrane in pomemben dejavnik zdravega
življenjskega sloga. Pri otrocih, ki zajtrkujejo, je delovna storilnost za kar 20 % višja v
primerjavi s sovrstniki, ki ne zajtrkujejo. Enako velja za telesne in duševne zmožnosti
(Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005; NIJZ, 2010). Kognitivne in spominske zmožnosti so
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odvisne od količine in vrste živil, ki jih otroci zajtrkujejo. Tisti, ki opuščajo zajtrk,
običajno uživajo manj kakovostna živila, revna z vlakninami in bogata z maščobami.
Številne študije kažejo na to, da opuščanje zajtrka vpliva na pojav čezmerne telesne
mase (NIJZ, 2010).
Zajtrk je po priporočilih sestavljen pretežno iz ogljikovih hidratov v obliki polnovrednih
žitnih izdelkov (polnozrnat kruh, kaše, zdrobi, idr.), ki ugodno vplivajo na zmeren
porast glukoze v krvi. Pripravljeni so v kombinaciji z beljakovinskimi živili, kot so
mleko, mlečni izdelki, pusti mesni izdelki, idr. Na ta način še dodatno izboljšamo
kognitivne zmožnosti in razpoloženje. Z dodatkom zelenjave in sadja ali 100% soka
dodatno zvišamo hranilno vrednost obroka ter ugodno vplivamo na energijsko gostoto
obroka (NIJZ, 2010). Dopoldanska in popoldanska malica predstavljata lahek
premostitveni obrok med tremi glavnimi obroki (zajtrk, kosilo, večerja). Sestavni del
malice sta sadje in zelenjava. Kosilo v slovenskem kulturnem prostoru predstavlja
osrednji dnevni obrok in je vedno pestro sestavljen iz vseh skupin živil. Popoldanska
malica poveča psihično in fizično zmožnost otrok. Poleg sadja in zelenjave so ponujena
še živila iz skupin mleka in mlečnih izdelkov, oreščkov, suhega sadja in (polnozrnatih)
žitnih izdelkov. Tudi večerja je pestro sestavljena in lahko prebavljiva. Ponudimo jo do
19. ure, da prebava in presnova ne motita nočnega počitka (Gabrijelčič Blenkuš in sod.,
2005).
Pri otrocih z alergijami ali prehranskimi omejitvami so iz prehrane izključena živila
oziroma snovi, ki otroku povzročajo alergijske reakcije. V času diete vzdržujemo
zdravo uravnoteženo prehrano brez konzervansov, umetnih barvil in drugih dodatkov
(poper, paprika, muškatni oreh, cimet, curry, idr.). Izločimo med ter vse oreščke in
arašide. Hrano pripravljamo iz osnovnih živil in ne iz predhodno industrijsko
pripravljenih živil. Pri pripravi se poslužujemo vseh načinov priprave hrane (kuhanje,
dušenje, pečenje in cvrtje v konvekcijski pečici). Dietna živila, pripravljene dietne
jedi/obroke vedno shranjujemo, pripravljamo in serviramo ločeno od ostalih
živil/jedi/obrokov. Ne glede na vrsto alergije, naj bi v skladu s priporočili, prehodno
izločili uživanje svinjine, salam, klobas, čokolade, kakava, jagod, breskev, citrusov
(pomaranče, limone, mandarine) in kivija, paprike, paradižnika, zelja ter vseh vrst rib in
morskih sadežev (Hlastan Ribič in sod., 2008). Slednji so v prehrani predšolskih otrok
odsvetovani. Nacionalna priporočila glede prehrane v primeru prehranskih alergij ali
intoleranc bi bilo potrebno posodobiti, saj je v zadnjih desetih letih znanost na tem
področju izredno napredovala. Navodila pacientom Univerzitetnega kliničnega centra v
Ljubljani v primeru alergij in/ali intoleranc na hrano svetujejo le izključitev živil, v
katerih je možna naravna prisotnost za posameznika nevarnega alergena, ali je bil le-ta
dodan tekom proizvodnje, distribucije, transporta ali priprave hrane, oziroma je morebiti
možna tudi prisotnost sledov posamezniku škodljivega alergena. Izključitev ostalih živil
je, v primeru odsotnosti alergena in alergijskih znakov na druge sestavine živila,
nepotrebna in dodatno zmanjša nabor živil, jedi posameznika. Izjema je le
hipohistaminska dieta, pri kateri se izključijo živila, ki imajo naravno visoko vsebnost
histamina ali je le-ta nastal tekom procesa zorenja (UKC LJ, 2017).
Za optimalen razvoj zob in ustne votline je hrana primerne konsistence, izvajanje ustne
higiene pa redno in kakovostno.
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Predšolski otroci zelo radi posnemajo obnašanje odraslih. Prevzamejo njihovo
obnašanje pri mizi, željo po poskušanju nove hrane in dajanje prednosti določenim
živilom, jedem, navadam. Naša dolžnost je, da si vzamemo čas in skupaj razvijemo
zdrave prehranske navade. Ko predšolski otroci razvijejo okus za pester izbor živil, je
načrtovanje obrokov lažje. Potrebno se je zavedati, da je privajanje na novo hrano
dolgotrajen proces, ki zahteva čas in strpnost odraslih. Med skupnim nakupovanjem
živil se otroci naučijo osnov prehrane in zdravega prehranjevanja. S pogovorom o
izvoru hrane in načinu pridelave jih izobražujemo (USDA, 2011). Samo z
izobraževanjem lahko vzgojimo generacije, ki bodo ozaveščene o pomenu zdrave
prehrane, bodo odgovorno ravnale s hrano, okoljem ter pozitivno prispevale k dobremu
počutju socialnih skupnosti in nazadnje celotne okoljske združbe (FAO, 2017).
Hrano pripravljajmo zdravo in higiensko neoporečno. Vzdržujemo čistočo na vseh
površinah, priboru in posodi, s katero prihajajo v stik živila, surova ali termično
obdelana hrana. Upoštevamo primerne postopke čiščenja, priprave in serviranja živil,
jedi. Pozorni smo, da ne prihaja do križanja nečistih in čistih poti (npr. na deski, kjer
smo čistili zelenjavo, zatem ne sekljamo očiščene zelenjave; v vodi, kjer smo kuhali
živila, ki vsebujejo alergene, ne pripravljamo dietnih živil) in posledično do navzkrižne
kontaminacije z alergeni, biološkimi, kemijskimi in mehanskimi kontaminanti.
Pomembno je skrbno vzdrževanje osebne higiene in sprejetje preventivnih ukrepov v
primeru bolezni, ki bi lahko povzročile alimentarne intoksikacije (Skupnost vrtcev
Slovenije, 2009; NIJZ, 2015).
Tudi pri načinih priprave hrane ohranjamo načelo pestrosti in upoštevamo
gastronomsko-kulinarična načela priprave hrane. Izogibamo se cvrtju hrane. Kuhamo v
loncih, kotlih, parno-konvekcijski pečici, dušimo in pečemo z zmernimi količinami olja,
dušimo v lastnem soku in z dodatkom vode (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005). Živil
termično ne obdelujemo predolgo in pri previsokih temperaturah. Na ta način ohranimo
hranilne snovi in preprečimo pojav policikličnih aromatskih ogljikovodikov,
heterocikličnih aminov, biogenih aminov, akrilamida in drugih kancerogenih snovi.
Otrok ne nagrajujemo s hrano (sladkimi in slanimi prigrizki), saj bi hitro razvili mnenje,
da so ta živila »boljša« od ostalih živil. Nagradimo jih z različnimi aktivnostmi,
pozornostjo, skrbnostjo in pohvalo (USDA, 2015).
2.1.2 Energijska vrednost živil
Potrebe po energiji izhajajo iz bazalnega metabolizma, delovnega metabolizma (mišični
del ob telesni aktivnosti), termogeneze ob vnosu hranljivih snovi ter potreb za rast in
razvoj otroka. Priporočene energijske vnose navajamo v megadžulih (MJ)/kilodžulih
(kJ) in kilokalorijah (kcal) (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004).
Osnova za postavitev priporočenih vrednosti za vnos hranil in količinskih normativov
živil v obrokih hrane so priporočeni dnevni energijski vnosi za posamezno starostno
skupino in spol otrok. V predšolskem obdobju moramo otrokom zagotavljati pestro,
mešano, hranilno gosto prehrano, ki je po energijski in hranilni sestavi prilagojena
starosti in stopnji telesne dejavnosti (Poličnik in sod., 2009). Dnevne energijske potrebe
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so namreč poleg osnovnih fizioloških potreb odvisne tudi od stopnje telesne aktivnosti
in drugih okoljskih dejavnikov. S premajhnim energijskim in hranilnim vnosom,
neuravnoteženo prehrano in izključevanjem katerekoli od skupin živil je večja
verjetnost, da se pojavi resno tveganje za pomanjkanje makro- in mikrohranil v telesu.
Mlajši je otrok, hitreje pride do pomanjkanja in težav v razvoju ter posledično ogrožanja
zdravja odraščajočega organizma (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005; Orel in sod.,
2014). V preglednici 1 so navedene orientacijske vrednosti oz. priporočeni energijski
vnosi energije v kJ (kcal)/dan pri otrocih z normalno telesno maso in višino. Podatki so
ločeni glede na starostno skupino in spol predšolskega otroka. Referenčne vrednosti
ustrezajo 50 percentilom populacije. Ker so predšolski otroci v obdobju intenzivne rasti
in razvoja, so pri ugotavljanju orientacijskih vrednosti za vnos energije bile upoštevane
tudi potrebe po energiji za razvoj telesne mase. Če je otrok večji ali manjši od za starost
in spol specifičnega percentila, vendar ima za svojo velikost normalno telesno maso, se
upoštevajo potrebe po energiji, ki ustrezajo 50 percentilom populacije otrok s skladno
višino. V primeru prevelike ali prenizke telesne mase je potrebno opraviti ustrezne
korekture s pomočjo referenčnih vrednosti za energijske potrebe, ki so definirane na
kilogram telesne mase (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004).
Preglednica 1: Priporočeni dnevni energijski vnosi v kJ (kcal)/dan pri predšolskih otrocih z
normalno telesno maso in višino ob upoštevanju zmerne telesne aktivnosti (Referenčne vrednosti za
energijski vnos ter vnos hranil, 2016)
Priporočeni dnevni energijski vnosi
Starost (leta)
kJ (kcal)/dan
dečki
deklice
1-3
5439 (1300)
5021 (1200)
4-6
6694 (1600)
6276 (1500)

2.1.3 Hranilna vrednost živil
Prehrana predšolskih otrok mora imeti uravnotežen energijski delež hranil, ki
zagotavljajo energijo in zadovoljijo potrebe po esencialnih hranilnih snoveh. V dnevne
jedilnike vključujemo priporočene količine sadja in zelenjave, ogljikohidratna živila
(kruh, žita, kaše, riž), zmerne količine mleka in mlečnih izdelkov, mesa in mesnih
izdelkov, rib, jajc, kakovostnih maščob ter nizek vnos energijsko bogatih in hranilno
osiromašenih živil (živila z večjo vsebnostjo maščob in sladkorjev) (Pokorn, 2003).
Otrokom tako omogočimo normalno rast in razvoj, polno storilnost in dolgoročno
vplivamo na zmanjšanje tveganja za razvoj prehransko pogojenih kroničnih
nenalezljivih bolezni (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005).
2.1.3.1 Beljakovine
Prehranske beljakovine oskrbujejo organizem z aminokislinami in drugimi dušikovimi
spojinami, ki so nujne za izgradnjo beljakovin in drugih aktivnih snovi v telesu.
Referenčne vrednosti za otroke od 1 do 3 let starosti priporočajo minimalni dnevni vnos
1,0 g beljakovin na kilogram telesne mase, za otroke od 4 let dalje pa 0,9 g (Referenčne
vrednosti za energijski vnos in vnos hranil, 2016). Potrebe odraščajočih otrok se
določajo v skladu s potrebami za vzdrževanje in potrebe rasti glede na starost. V
starostnem obdobju med 2 do 5 let so celokupne potrebe po beljakovinah za rast 11 %
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dnevnega energijskega vnosa (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). Nacionalne
smernice za prehrano otrok in mladostnikov priporočajo od 10 do 15 % dnevnega
energijskega vnosa glede na starostno skupino, toda ne več kot 20 %.
Pomanjkanje beljakovin lahko povzroči zaostajanje v rasti, izgubo mišične mase,
zmanjšanje odpornosti, oslabitev srca, dihal in v nekaterih primerih celo smrt. Živalske
beljakovine vsebujejo vse esencialne aminokisline, medtem ko rastlinskim primanjkuje
ena ali več življenjsko potrebnih aminokislin (Orel in sod., 2014). Potrebno je najti
ravnovesje in v prehrano vključiti tako živalske kot rastlinske beljakovine v
priporočenem obsegu. S čezmernim uživanjem živalskih beljakovin je povezan tudi
večji vnos nasičenih maščob. Čezmerno uživanje beljakovin lahko preobremeni
presnovo in otežuje absorpcijo kalcija (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005).
2.1.3.2 Maščobe
Maščobe v prehrani so pomembne predvsem zaradi zagotavljanja potreb organizma po
esencialnih maščobnih kislinah, kot vir v maščobah topnih vitaminov in nosilec arome.
Posledično so z maščobami bogate jedi zelo priljubljene in zaželene. So pomemben vir
energije, predvsem pri večjih in dolgotrajnejših fizičnih obremenitvah. Priporočen
skupni vnos maščob je med 30 do 40 % dnevnega vnosa za otroke od 1. do
dopolnjenega 4. leta starosti. Kasneje je priporočljivo postopno zmanjšanje dnevnega
vnosa na 30 do 35 % energije. Pozorni moramo biti predvsem na kakovost in količino
zaužitih maščob, saj se po sestavi le-te zelo razlikujejo. Polovico potreb po maščobah
zagotovimo že z uživanjem pustih živil iz vsake skupine živil (Referenčne vrednosti za
vnos hranil, 2004; Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005; Belović in sod., 2013). Številne
študije dokazujejo, da že v otroštvu obstajajo tesne povezave med prehrano, vrednostjo
maščob v krvi in posledično sprememb v ožilju. Čezmerno uživanje maščob in
sladkorjev je pomemben dejavnik tveganja za pojav srčno-žilnih bolezni, nekaterih vrst
raka in drugih kroničnih obolenj (WHO, 2003b; WHO, 2006; Gregorič, 2015).
Enkrat in večkrat nenasičene maščobne kisline zmanjšujejo tveganje za nastanek
bolezni srca in ožilja. Priporočljiv je vnos nenasičenih maščobnih kislin med 15 do 20
% dnevnega energijskega vnosa iz maščob. Večkrat nenasičene maščobne kisline naj
obsegajo med 7 do 10 % dnevnega energijskega vnosa. So esencialne maščobne kisline
in jih sami ne moremo sintetizirati, zato je nujen zadosten vnos s hrano. N-6 maščobne
kisline naj obsegajo minimalno 2,5 % dnevnega vnosa, n-3 maščobne kisline pa 0,5 %
dnevnega energijskega vnosa. Razmerje med n-6 in n-3 maščobnimi kislinami naj bi
bilo v razmerju 5 : 1. n-6 maščobne kisline najdemo predvsem v rastlinskih oljih
(sončnično, koruzno, sojino, orehovo, bučno olje), n-3 maščobne kisline pa v mastnih
morskih ribah (Prehrana.si, 2018). Še posebej pomembni sta dolgoverižni esencialni
maščobni kislini eikozapentaenojska (EPK) in dokozaheksaenojska (DHK) kislina, ki
tvorita funkcionalne strukturne lipide v tkivih in regulatorske eikozanoide. Enkrat
nenasičene maščobne kisline naj predstavljajo večino vnosa nenasičenih maščobnih
kislin (več kot 10 %), zlasti oleinske (npr. oljčno olje) (Referenčne vrednosti za vnos
hranil, 2004; Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005; Referenčne vrednosti za energijski vnos
in vnos hranil, 2016).
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Živila živalskega izvora poleg nasičenih maščob vsebujejo tudi veliko holesterola.
Vsebnost holesterola v prehrani v povprečju le malo vpliva na koncentracijo holesterola
v plazmi, vendar pa lahko ob čezmernem uživanju nasičenih maščob kljub temu
prispeva k povišani vrednosti serumskega holesterola. Sedej in sodelavci (2014) so v
študiji o pojavnosti holesterola pri petletnikih med leti 2001 do 2009 ugotovili, da se je
v tem obdobju znižala pojavnost hiperholesterolemije pri otrocih. Predvidevajo, da se je
celokupni holesterol pri otrocih znižal zaradi zmanjšanja vnosa maščob v prehrani. Leta
2005 so namreč izšle prenovljene nacionalne smernice zdravega prehranjevanja v
vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki priporočajo zmanjšano uživanje maščob, predvsem
nasičenih maščob in holesterola. V obdobju raziskave je 75 % slovenskih petletnikov
redno obiskovalo vrtec, kjer so zaužili do 4 obroke dnevno (Sedej in sod., 2014). Glede
na statistične podatke pa se delež takšnih otrok iz leta v leto povečuje.
Trans maščobne kisline nastajajo pri hidrogeniranju in rafiniranju olj ter cvrtju. V
živilih so naravno prisotne v zelo nizkih koncentracijah, v hidrogeniranih maščobah,
masteh in margarinah. V nekaterih živilih živalskega izvora in slaščicah pa so prisotne v
višjih koncentracijah kot posledica proizvodnega procesa v živilski industriji. Uživanje
trans maščob negativno vpliva na organizem, saj zvišujejo koncentracijo LDL
holesterola, znižujejo koncentracijo HDL holesterola v krvi, povečujejo tveganje za
razvoj srčno-žilnih in kronično nenalezljivih bolezni. V prehrani naj jih bo čim manj oz.
naj ne presegajo več kot 1 % dnevnega energijskega vnosa. Ob povečanem vnosu trans
maščob se povečajo potrebe po esencialnih maščobnih kislinah, ker v procesu
metabolizma maščob tekmujejo za receptorska mesta (Referenčne vrednosti za vnos
hranil, 2004; Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005; NIJZ, 2016). Zakonodajne omejitve o
vsebnosti trans maščobnih kislin v živilih na nivoju Evropske unije še niso opredeljene,
so pa le-te že sprejele nekatere države članice EU. Na Danskem je tako od leta 2004
dalje prepovedana prodaja živil, ki vsebujejo več kot 2 % trans maščobnih kislin
(NUTRIS, 2017).
Pravst in sodelavci (NUTRIS, 2017) so ob pregledu deklaracij predpakiranih živil
ugotovili obsežno prisotnost delno hidrogeniranih maščob. Zelo pogosto so bile sestavni
del piškotov, rastlinskih nadomestkov smetan, različnih prigrizkov, peciv in žitnih
ploščic. S kemijsko analizo vsebnosti trans maščob so ugotovili, da v margarinah, ki se
prodajajo v maloprodaji, skoraj ni takšnih, ki bi vsebovale delno hidrogenirane
maščobe. Precej drugačna je bila ugotovitev analize trdih rastlinskih maščob iz
veleprodaje v večjih pakiranjih, ki se uporabljajo za proizvodnjo nepredpakiranih živil.
Uporaba delno hidrogeniranih maščob v pekarstvu in slaščičarstvu je še vedno precej
pogosta, ker so cenovno ugodnejše, bolje obstojne, kar pomeni tudi boljšo obstojnost
živil in imajo ugoden vpliv na senzorične lastnosti živil. Izbira kakovostnejših maščob
za proizvodnjo živil je odvisna od odločitve posameznega proizvajalca (NUTRIS,
2017). Zakonska omejitev vsebnosti trans maščob v živilih v Sloveniji je eden izmed
ciljev Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje
2015–2025 (Resolucija … , 2015) z namenom zaščite prebivalcev. Predvsem tistih, ki
pogosteje uživajo živila z večjo vsebnostjo trans maščob in rizičnih skupin prebivalstva
(otroci, starejši, nosečnice in ljudje z zmanjšano imunsko odpornostjo) (Resolucija … ,
2015). Ministrstvo za zdravje RS je v sodelovanju z Upravo RS za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin pripravilo uredbo o najvišji dovoljeni vsebnosti trans
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maščobnih kislin v živilih po vzoru držav članic EU, ki že imajo veljavne omejitve o
vsebnosti trans maščob v živilih. Evropska komisija je uredbo že potrdila in bo
predvidoma objavljena v marcu 2018 (Prijatelj Videmšek, 2018).
2.1.3.3 Ogljikovi hidrati
V skladu s priporočili naj ogljikovi hidrati predstavljajo večino energijskega vnosa pri
predšolskih otrocih, saj so glavno energijsko hranilo. Skupni dnevni energijski vnos naj
bi znašal najmanj 50 % ali več. Priporočljivo je uživanje ogljikohidratnih živil, ki
vsebujejo esencialne hranilne snovi, vitamine, minerale in prehransko vlaknino.
Otrokom ponudimo predvsem živila z nizkim glikemičnim indeksom (polnovredna
moka, kruh, testenine, žita, kaše, sadje in zelenjava), ki počasi dvigajo nivo glukoze v
krvi. Kompleksni ogljikovi hidrati ugodneje vplivajo na energijsko gostoto hrane, saj se
dlje razgrajujejo in zagotavljajo daljši občutek sitosti in zaloge energije. Enostavni
sladkorji naj ne presegajo več kot 10 % dnevnega energijskega vnosa, saj negativno
vplivajo na pojav čezmerne telesne mase in zobne gnilobe (Referenčne vrednosti za
vnos hranil, 2004; Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005).
Prehranska vlaknina ni esencialno hranilo, vendar jo zaradi ugodnih vplivov na prebavo
in absorpcijo, učinkovanja na črevesno steno in vplivov na presnovne procese,
uvrščamo med osnovno sestavino hrane (Salobir in Salobir, 2001; Dahl in Stewart,
2015). Ima vrsto pomembnih funkcij v prebavnem traktu in ugodno vpliva na črevesno
mikrobioto ter presnovo. Zmanjšuje tveganje za nastanek kroničnih obolenj, raka na
debelem črevesu, funkcijskih motenj in številnih drugih bolezni, zato jo uvrščamo med
varovalne snovi. Zmanjšuje energijsko gostoto hrane, upočasni praznjenje želodca in
tako podaljša občutek sitosti. Obenem pospešuje prebavo v tankem in debelem črevesju
(Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004; Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005; Fuller in
sod., 2016). Različni tipi prehranske vlaknine imajo različne fiziološke učinke v
odvisnosti od kemijske strukture in razmerij posameznih frakcij znotraj tipa prehranske
vlaknine. Vplivi posameznega tipa prehranske vlaknine na organizem so predmet
številnih raziskav z namenom dokazovanja pozitivnih učinkov na organizem, na podlagi
katerih se nato natančno opredelijo veljavne zdravstvene in prehranske trditve (Fuller in
sod., 2016; Stephen in sod., 2017). Nacionalne smernice za predšolske otroke navajajo
priporočen dnevni vnos za otroke od 1–3 let starosti več kot 12 g in za otroke od 4–6 let
starosti več kot 15 g (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005). Dahl in Stewart (2015)
podajata natančnejše priporočilo, in sicer 19 g za otroke od 1–3 let starosti in 25 g za
otroke od 4–8 let starosti. Definicije prehranske vlaknine se med posameznimi
institucijami razlikujejo (Stephen in sod., 2017). Ameriški Inštitut za klinično dietetiko
definira prehransko vlaknino kot neprebavljive ogljikohidrate in lignin, ki so sestavni
del rastlin. Funkcionalno vlaknino pa opisujejo kot izolirane neprebavljive ogljikove
hidrate, ki imajo ugoden fiziološki učinek na človeški organizem (Dahl in Stewart,
2015). V državah članicah Evropske unije prehranska vlaknina pomeni polimere
ogljikovih hidratov s tremi ali več monomernimi enotami, ki se ne prebavijo in tudi ne
absorbirajo v prebavnem traktu. Delimo jih v tri različne skupine glede na izvor (EU,
ES … , 2011):
- Naravno prisotni užitni polimeri ogljikovih hidratov v živilih v obliki, v kateri se
zaužijejo.
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S fizikalnimi, encimskimi ali kemijskimi sredstvi pridobljeni užitni polimeri
ogljikovih hidratov, ki so pridobljeni iz surovine za živilo. Imajo splošno sprejet
znanstveno dokazan ugoden fiziološki učinek.
Užitni sintetični polimeri ogljikovih hidratov s splošno sprejetim znanstveno
dokazanim ugodnim fiziološkim učinkom.

Preglednica 2: Priporočeni energijski vnosi in količine hranil za predšolske otroke (Gabrijelčič
Blenkuš in sod., 2005; DGA, 2015)
Otroci od
Otroci od
1–3 let
4–6 let
Priporočeni dnevni
5,0
6,4
Hranila
MJ
energijski vnosi (%)
Beljakovine
10–15
29–44
38–57
g
30–401
Maščobe
40–54
52–61
g
30–35
Nasičene maščobne kisline
≤ 10
≤3
≤ 17
g
Ogljikovi hidrati
≥ 50
≥ 146
≥ 189
g
Enostavni sladkorji
≤ 10
≤ 29
≤ 38
g
Prehranska vlaknina2,3
> 1,4
> 12
> 15
g
OPOMBE:
1
za starostno skupino do dopolnjenega četrtega leta starosti
2
navedene so ocenjene vrednosti priporočenega dnevnega vnosa prehranske vlaknine
3
ocenjene vrednosti priporočenega dnevnega vnosa prehranske vlaknine se v različnih virih
razlikujejo

Sladkor
Sladkorje uvrščamo med ogljikohidrate in predstavljajo pomemben vir energije v
sodobni prehrani, obenem pa imajo tudi pomembno vlogo v živilski verigi. Sladek okus
je senzorično zelo sprejemljiv in daje občutek ugodja. Poraba namiznega sladkorja
strmo narašča, prav tako pa tudi kronične nenalezljive bolezni (debelost, srčno-žilne
bolezni, diabetes, idr.), kar je razvilo bolj kritičen odnos do sladkorja in aktivno
razvijanje različnih pristopov za zmanjšanje pretirane uporabe sladkorjev. Sladkorje v
osnovi delimo na naravno prisotne in dodane sladkorje, razlikujejo pa se tudi po
kemijski sestavi. Velik problem predstavlja nestandardizirana terminologija za
opisovanje sladkorjev, ki je lahko zavajajoča (Bertoncelj in sod., 2015). Priporočila za
vnos sladkorjev se med različnimi prehranskimi politikami razlikujejo. Skupen cilj vseh
pa je zmanjšati vnos sladkorja z namenom obvladovanja bolezni sodobnega časa.
Nacionalna priporočila za prehrano otrok navajajo uživanje skupnih (enostavnih)
sladkorjev manj kot 10 % dnevnega energijskega vnosa, medtem ko priporočila
Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 2015) in priporočila ameriškega USDA
(DGA, 2015) navajajo vnos prostih (dodanih) sladkorjev manj kot 10 %. Priporočila
običajno ne omejujejo vnosa intrizičnih sladkorjev, vezanih v celicah sadja, zelenjave in
mlečnih sladkorjev. Slovenske nacionalne smernice za otroke in mladostnike pa jih že
prištevajo k priporočilu o skupnem vnosu sladkorjev (Gabrijelčič Blenkuš in sod.,
2005). Svetovna zdravstvena organizacija podaja še dodatna priporočila za zmanjšanje
prostih sladkorjev pod 5 % dnevnega energijskega vnosa, predvsem z namenom
zmanjšanja pojava kariesa (Bertoncelj in sod., 2015). Študije v nekaterih državah po
svetu ugotavljajo, da dnevni energijski vnos s sladkorji pri otrocih znaša med 11,2 % do
celo 20 %. Poveča pa se predvsem ob koncu tedna. V Sloveniji je zelo malo raziskav o
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vnosu sladkorja. Slovenski otroci in mladostniki zaužijejo preveč prostih sladkorjev s
sladkarijami in pijačami z dodanim sladkorjem. Slednje pri mladostnikih predstavljajo
kar 10 % skupnega dnevnega energijskega vnosa s sladkorji (Fidler Mis, 2013).
Organizatorji prehrane se morajo tega zavedati in otrokom v vzgojno-izobraževalnih
zavodih omogočiti zdravo, polnovredno in uravnoteženo prehrano s čim manj dodanimi
sladkorji. Otroci v predšolskem obdobju več časa preživijo v vrtcu kot v domačem
okolju, zato ima prehranska oskrba v vrtcih še toliko večji pomen in vpliv na zdravje
odraščajočega organizma.
2.1.3.4 Voda
Voda je osnovna sestavina človeškega telesa. Pri odraslem predstavlja 60 % telesne
mase, pri dojenčku in predšolskem otroku pa kar 70 %. Voda uravnava funkcije telesa
in organov ter predstavlja medij za odvijanje metabolnih procesov. Z njo lahko vnašamo
tudi nekatere mineralne snovi, še posebej z mineralno vodo. Glede na celotno količino
vode v telesu se pri dojenčkih in predšolskih otrocih dnevno izmenja približno 20 %
vode.
Že manjše pomanjkanje vode (1–2 %) lahko negativno vpliva na psiho-fizične
zmožnosti otroka. Pri večjem pomanjkanju vode lahko pride do hudih okvar. Že po
dveh do štirih dneh organizem ni več sposoben izločati snovi, ki se izločajo s sečem.
Slednje privede do zgostitve krvi in odpovedi krvnega obtoka (Referenčne vrednosti za
vnos hranil, 2004; Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005; Belović in sod., 2013).
Potrebe po vodi so za slovenske predšolske otroke določene z upoštevanjem povprečnih
klimatskih pogojev v Srednji Evropi in se spreminjajo glede na porabo energije. Potrebe
so povišane pri visoki porabi energije, vročini, suhem hladnem zraku, obilnem uživanju
kuhinjske soli, velikem vnosu beljakovin in prehranske vlaknine ter bolezenskih stanjih
(npr. vročina, bruhanje, driska, idr.). Odvisno je tudi, koliko vode zaužijemo s hrano in
koliko je vnesemo s tekočinami. V povprečju odrasel človek dnevno s hrano zaužije 1
liter vode, preostanek pa jo mora vnesti s tekočino. Po ocenah potrebuje organizem
približno 1 liter vode na 4,18 MJ (1000 kcal) prehranskega energijskega vnosa ob
zmerni telesni dejavnosti. Predšolski otrok tako ob zmerni telesni dejavnosti potrebuje
med 1–2 litra tekočine dnevno. Priporočljivo je, da otroke že ob prehodu na družinsko
prehrano (okoli 10. meseca starosti) navajamo, da ob vsakem obroku nekaj popijejo
(Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004; Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005; Belović
in sod., 2013).
Priporoča se zagotavljanje tekočine s pitjem navadne in mineralne vode, vode z
dodatkom sveže stisnjene limone ali pomaranče, zeliščnih in sadnih čajev, razredčenih
svežih sadnih ali zelenjavnih sokov v razmerju 1 : 1 (kot del obroka) ali 100% sadnih
sokov brez dodanega sladkorja in mlečnih napitkov, ki jim dodamo sveže ali
zamrznjeno sadje (kot del obroka). Pitna voda mora biti kakovostna ter zdravstveno in
higiensko neoporečna. Izogibamo se pijačam z dodanim sladkorjem ali umetnimi sladili
in drugimi aditivi ter pijačam z dodanim kofeinom. Dodani ali naravni sladkorji v
različnih napitkih (sokovih, koli, gaziranih in energijskih pijačah, idr.) so eden izmed
glavnih dejavnikov tveganja za pojav debelosti pri otrocih in mladostnikih (Gabrijelčič
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Blenkuš in sod., 2005; Hlastan Ribič, 2008; Belović in sod., 2013). Debelost otrok in
mladostnikov je največji svetovni zdravstveni problem, ki poleg številnih negativnih
posledic na zdravje predstavlja tveganje za pojav debelosti in srčno-žilnih bolezni v
odrasli dobi (Avbelj in sod., 2005; WHO, 2006; Sedej in sod., 2014).
Z rednim vnosom zadostne količine tekočine zagotovimo normalen potek presnovnih
procesov, preprečimo zaprtje, dehidriranost in možnost za pojav zobnih oblog in
kariesa, saj voda znižuje kislost v ustni votlini. Otrokom zagotovimo dobro počutje ter
maksimalno telesno in duševno zmogljivost (Hlastan Ribič, 2008; Gabrijelčič Blenkuš
in sod., 2005; Belović in sod., 2013).
2.1.3.5 Vitamini in elementi ter sol
Vitamini so nujni za normalno delovanje, rast in razvoj organizma in jih je potrebno v
zadostni meri vključiti v prehrano otrok. Nekaterih organizem sam ne more sintetizirati
ali vsaj ne v zadostnih količinah. Največ vitaminov je prisotnih v svežem sadju in
zelenjavi ter polnozrnatih žitih in žitnih izdelkih. Potreben je vnos tako v maščobah
topnih (A, D, E, K) vitaminov kot v vodi topnih (vitamini skupine B in vitamin C)
(Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004; Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005; Belović
in sod., 2013). V preglednici 3 so navedena priporočila za dnevni vnos vitaminov A, C,
D, B6, B12, tiamin, riboflavin, niacin in folno kislino, za vitamine E, K, pantotensko
kislino in biotin pa ocenjene vrednosti za priporočen dnevni vnos (*).
Elementi so esencialne anorganske snovi, zato je nujen zadosten vnos s hrano. Glede na
potrebne količine v telesu, jih delimo na makroelemente (natrij, klorid, kalij, kalcij,
fosfor, magnezij), mikroelemente (železo, jod, fluor, cink, selen, baker, mangan, krom,
molibden, kobalt, nikelj) in elemente v sledovih. V predšolskem obdobju je, poleg vseh
ostalih elementov, pomemben predvsem vnos železa, kalcija in joda. Priporočljivo je
uživanje železa v prisotnosti vitamina C, saj se tako bolje absorbira (Referenčne
vrednosti za vnos hranil, 2004; Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005; Belović in sod.,
2013). V preglednici 4 so navedena priporočila za dnevni vnos kalcija, fosforja,
magnezija, železa, joda in cinka ter ocenjene vrednosti za dnevni vnos natrija, klorida,
kalija, selena, bakra, mangana, kroma in molibdena.
Nekateri vitamini in minerali imajo varovalno vlogo, saj delujejo kot antioksidanti.
Upočasnjujejo proces oksidacije in reducirajo proste radikale, ki nastajajo med
oksidacijskimi procesi v telesu ali pod vplivom zunanjih dejavnikov (onesnaženost
okolja, kajenje, sevanje, idr.). Antioksidanti krepijo imunski sistem in preprečujejo
nastanek kroničnih nalezljivih bolezni. Tudi teh je največ v svežem sadju in zelenjavi
(Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004; Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005; Belović
in sod., 2013).
Priporoča se zmanjšana uporaba kuhinjske soli (NaCl) pri pripravi jedi in zmanjšan
delež soli v prehrani. Dnevni vnos za otroke naj bi bil nižji od 4 g. Prekomeren vnos soli
je lahko vzrok za povišan krvni tlak v kasnejših življenjskih obdobjih. Že v dobi
odraščanja otroke navajamo na zmerno uporabo soli v prehrani, vendar pa je le-to
nekoliko oteženo, saj so navajeni bolj slanega okusa iz domačega okolja. Od leta 2003
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mora biti v skladu z zakonodajo vsa kuhinjska sol obvezno jodirana. Slovenija se
namreč še vedno uvršča med države s pomanjkanjem joda v prehrani (Štimec in sod.,
2007).
Preglednica 3: Priporočene in ocenjene (*) vrednosti dnevnih vnosov vitaminov v prehrani
predšolskih otrok (Referenčne vrednosti za energijski vnos in vnos hranil, 2016)
Starost
Vitamin
Enota
Spol
1–3 leta
4–6 let
μg
1,0
1,5
Vitamin B12
mg
20
30
Vitamin C
mg ekvivalent3
0,6
0,7
Vitamin A
μg4
20
20
Vitamin D1
mg
0,6
0,7
Tiamin (vitamin B1)
mg
0,7
0,8
Riboflavin (vitamin B2)
mg ekvivalent5
8
9
Niacin
mg
0,4
0,5
Vitamin B6
μg6
120
140
Folna kislina2
dečki
6
8
mg ekvivalent7, 8
Vitamin E*
deklice
5
8
μg
15
20
Vitamin K*
mg
4
4
Pantotenska kislina*
μg
10-15
10-15
Biotin*
OPOMBE:
1
vnos vitamina D z običajno prehrano (1–2 μg/dan pri otrocih) ne zadošča za doseganje
serumske koncentracije 25-hidroksi vitamina D v koncentraciji 50 nmol/l v odsotnosti endogene
sinteze. V teh primerih je potrebnih 20 μg/dan. To pomeni, da je potrebno zagotoviti dodaten
vnos z endogeno sintezo in/ali z dodajanjem vitamina D v obliki prehranskega dopolnila.
Priporočene vrednosti vitamina D se lahko doseže tudi brez pripravkov vitamina D, s
pogostejšim izpostavljanjem soncu.
2
prehranski folat
3
1 mg retinolnega ekvivalenta = 1 mg retinola = 6 mg celokupnega trans-β-karotena = 12 mg
drugih provitamin A karotenoidov = 1,15 mg celokupnega trans-retinilacetata = 1,83 mg
celokupnega trans-β-retinilpalmitata; 1IE = 0,3 μg retinola
4
1 μg = 40 IE, 1 IE = 0,025 μg
5
1 mg niacinskega ekvivalenta = 60 mg triptofana
6
izračunano po vsoti folatno učinkovitih spojin v običajni prehrani (folatni ekvivalenti)
7
1 mg RRR-α-tokoferol ekvivalenta (TE) = 1 mg RRR-α-tokoferola = 1,49 IE; 1 IE = 0,67 mg
RRR-α-tokoferola = 1 mg celokupnega rac-α-tokoferilacetata
8
1 mg RRR-α-tokoferola (D-α-tokoferola)-ekvivalenta = 1,1 mg RRR-α-tokoferilacetata (D-αtokoferilacetata) = 2 mg RRR-β-tokoferola (D-β-tokoferola) = 4 mg RRR-γ-tokoferol (D-γtokoferola) = 100 mg RRR-δ-tokoferola (D-δ-tokoferola) = 3,3 mg RRR-α-tokotrienola (D-αtokotrienola) = 1,49 mg celokupnega rac-α-tokoferilacetata (D, L-α-tokoferilacetata)
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Preglednica 4: Priporočene in ocenjene (*) vrednosti priporočenih dnevnih vnosov mineralov v
prehrani predšolskih otrok (Referenčne vrednosti za energijski vnos in vnos hranil, 2016)
Starost
1–3 leta
4–6 let
Mineral
Enota
1,2
mg
300
410
Natrij
1,2
mg
450
620
Klorid
2
mg
1000
1400
Kalij
mg
600
750
Kalcij
mg
500
600
Fosfor
mg
80
120
Magnezij
mg
8
8
Železo
μg
100
120
Jod
mg
3
5
Cink
μg
15
20
Selen*
mg
0,5–1,0
0,5–1,0
Baker*
mg
1,0–1,5
1,5–2,0
Mangan*
μg
20–60
20–80
Krom*
μg
25–50
30–75
Molibden*
OPOMBE:
1
ocenjena vrednost za minimalni vnos
2
mmol natrija ustreza 23,0 mg; 1 mmol klorida ustreza
35,5 mg; 1 mmol kalija ustreza 39,1 mg; 1g kuhinjske soli
(NaCl) sestoji iz po 17 mmol natrija in klorida; NaCl (g) =
Na (g) x 2,54; 1 g NaCl = 0,4 g Na

2.2

OBLIKOVANJE PREHRANSKIH NAVAD OTROKA

Navada pomeni vedênje, ki ob ponavljajočem se izvajanju postane samodejno. Pomeni,
da je za izvedbo določenega ponavljajočega se dejanja potrebna zelo majhna namera ali
načrtovanje in poteka podzavestno. Vedênje se ponavlja v enakih specifičnih situacijah
vsakdana kot odziv na specifičen pojav. Enostavna vedênja hitreje pričnemo izvajati
samodejno in posledično hitreje postanejo navade (McGowan in sod., 2013).
Prehranske navade opisujejo posameznikovo pogostost uživanja obrokov hrane,
količino, vrsto in značilnost zaužite hrane pri posameznem obroku (Kostanjevec, 2009).
Oblikujejo se v prvih petih letih življenja. Otrok se skozi lastne izkušnje med
prehranjevanjem in opazovanjem prehranskih navad staršev, skrbnikov, sorojencev,
vrstnikov, strokovnih delavcev v vrtcih in drugih nauči kaj, kdaj in koliko pojesti (Birch
in Savage, 2007). Proces hranjenja pri otroku je odvisen od številnih fizioloških
procesov, ki vplivajo na zaznavanje lakote in sitosti, od časovne rutine obrokov, vrste,
teksture in izgleda ponujene hrane. Pri dojenčkih in mlajših otrocih, ki se še ne zmorejo
samostojno prehranjevati, se med procesom hranjenja vzpostavi pomemben socialni stik
z osebo, ki otroka hrani ali mu pri tem pomaga. Osebe, ki so aktivno vključene v proces
otrokovega hranjenja imajo nanj močan vpliv (Birch in Savage, 2007; Kostanjevec,
2009; de Droog in sod., 2017; Luchini in sod., 2017; Sharps in Robinson, 2017).
Sposobnost zaznavanja arom se prične že v maternici, ko se pri plodu razvijeta okušalni
in vohalni sistem, s katerima preko plodovnice zaznava arome živil, ki jih mati zaužije.
Proces se nato nadaljuje v fazi dojenja preko materinega mleka. Obenem se izoblikuje
otrokov odziv na občutek lakote in sitosti, ki pospeši sposobnost samoregulacije med
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procesom hranjenja. Zgodnje izkušnje otroka z različnimi aromami živil predstavljajo
temelj za razvoj všečnosti in izbire širokega nabora živil, ter dovzetnost za sprejemanje
posameznih živil tekom nadaljnjih faz življenja. Nekatere študije navajajo, da obstaja
povezava med zmanjšano dovzetnostjo za nova živila in pojavom debelosti pri otrocih,
ki niso bili nikoli dojeni (Birch in Savage, 2007; Scaglioni in sod., 2011; de Barse in
sod., 2017). Večja všečnost za sladek in umami okus ter manjša za grenek in kisel okus
se pojavita kmalu po rojstvu. Kljub temu je možno na všečnost oziroma nevšečnost
vplivati s ponavljajočim ponujanjem nove in manj všečne hrane na spodbuden,
pozitiven način. Okolje, v katerem se otrok počuti varno in prijetno, omogoča, da
sprejme ponujeno hrano in jo sčasoma prične tudi redno uživati. Nasprotno velja za
otroke, ki jim je nova in manj všečna hrana ponujena v nespodbudnem in stresnem
okolju. Prehranske navade se tekom obdobja odraščanja pod vplivom številnih
dejavnikov preoblikujejo in spreminjajo tudi kasneje v odrasli dobi. Največja
dovzetnost za oblikovanje prehranskih navad in širokega spektra všečnih okusov je
izražena v zgodnjem otroštvu. Zato je pomembno, da se otrok že zgodaj seznani s
kulturnim in tradicionalnim okoljem, v katerem biva (Birch in Savage, 2007; Ventura in
Worobey, 2013).
Za prehranske navade veljajo enake značilnosti kot za vsa druga ponavljajoča se
samodejna vedênja. Ko so enkrat izoblikovane, jih je težko spremeniti. Obdobje
zgodnjega otroštva je edinstveno z vidika oblikovanja zdravih prehranskih navad
posameznika in postavitev temeljev za zdrav življenjski slog v nadaljnjih življenjskih
obdobjih (Rylatt in Cartwright, 2016). Zgodnje otroštvo tako predstavlja izredno
pomembno obdobje tudi z vidika preventivnega preprečevanja pojava podhranjenosti in
debelosti. Obe stanji sta povezani z morebitnimi zdravstvenimi težavami v nadaljnjih
življenjskih obdobjih. Slovenski raziskovalci ekipe SLOfit so v epidemiološki študiji na
temo podhranjenosti in debelosti otrok in mladostnikov (5–19 let) ugotovili, da se je
stanje v Sloveniji nekoliko izboljšalo, še vedno pa se uvrščamo med države z večjo
pojavnostjo debelosti pri otrocih in mladostnikih (NCD Risk Factor Collaboration,
2017).
Všečnost posamezne hrane je glavni pokazatelj za predviden prehranski vnos pri
otrocih. Razumevanje oblikovanja prehranskih navad in všečnosti hrane je ključno za
zavedanje vpliva staršev, okolja in skupnega vpliva teh dveh dejavnikov na trajnostno
oblikovanje prehranskih navad otroka. Javni programi za krepitev in ohranjanje zdravja
so v glavnem osredotočeni na prehransko izobraževanje, smernice, zakonodajo o
organizirani prehrani v vzgojno-izobraževalnih zavodih, povečanje uživanja sadja in
zelenjave ter zmanjšanje vnosa energijsko bogate, a hranilno revne hrane. Ob tem
dejanski prehranski vnos otrok v glavnem ostaja skrb staršev in vrtcev, saj otroci med
60–75 % dnevnega energijskega vnosa, 5 dni na teden, zaužijejo v vrtcu. V eni izmed
obsežnejših študij je bilo ugotovljeno, da se 85 % staršev poslužuje različnih vzgojnoizobraževalnih metod, s katerimi skušajo spodbuditi otroke k uživanju hrane (OrrelValente in sod., 2007). Z metodo večkratnega ponujanja manj všečne ali nevšečne hrane
in vzgledom odraslih je možno zmanjšati zavračanje dotične hrane, saj je dajanje
prednosti posamezni hrani zelo agilna značilnost človeka. Žal se le majhen delež staršev
seznani z usmeritvami in priporočili, s katerimi metodami spodbuditi dovzetnost otroka
za sprejemanje hrane. Trenutno stanje je mogoče izboljšati z motiviranjem staršev k
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aktivni spremembi nezdravih družinskih prehranskih navad in življenjskega sloga.
Otroci, ki so sposobni samo-regulacije pri prehranjevanju, se bolje znajdejo v tržno
naravnanem okolju s preobiljem (cenene in/ali nekakovostne) hrane oziroma
ponaredkov le-te (Scaglioni in sod., 2011; Kaar in sod., 2016). Osveščenost, motivacija
in vztrajnost staršev sta v procesu oblikovanja prehranskih navad otroka izrednega
pomena, zato bi bilo v bodoče smiselno oblikovati ciljno naravnane nacionalne
programe in z učinkovitimi pristopi izboljšati znanje in osveščenost staršev s področja
prehrane otrok in mladostnikov.
Težave v zvezi s prehranjevanjem pri otrocih so pogoste. Starši največkrat navajajo
pomanjkanje apetita, izbirčnost in odklanjanje hrane. Pri zdravih otrocih je pojavnost
težav v zvezi s prehranjevanjem med 25–45 %, medtem ko je pri otrocih z motnjami v
razvoju do kar 80 %. Pri predčasno rojenih otrocih, otrocih z nizko porodno težo in
otrocih, dojenih manj kot 6 mesecev, je verjetnost za pojav težav pri prehranjevanju
večja. Mnogo staršev, skrbnikov in strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih
zavodih se tako dnevno trudi otrokom privzgojiti in priučiti zdrave prehranske navade.
V skrbi za otrokovo zdravje, normalno rast in razvoj skušajo spodbujati in motivirati
otroke, da bi zaužili več (zdrave in pestre) hrane. Proces prehranjevanja je, tako za
otroke kot za starše, pogosto izčrpavajoč, povzroča nemir, stisko in lahko vodi v obup
ter uporabo napačnih metod, ki ovirajo razvoj zdravih prehranskih navad (van der Horst
in sod., 2016; Machado in sod., 2016).
2.2.1 Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje prehranskih navad otroka
Na oblikovanje in spreminjanje prehranskih navad posameznika vplivajo številni
dejavniki (EUFIC, 2006). Glavni vzrok za uživanje hrane je primarno pojav lakote,
vendar je od skupnega vpliva različnih dejavnikov (bio-fizioloških, ekonomskih,
socialnih, kulturno-družbenih, osebnih), ki so prikazani na sliki 1 odvisno kaj, kdaj, kje,
s kom in na kakšen način jemo.

Slika 1: Dejavniki, ki vplivajo na prehranske navade posameznika (FAO, 2006)
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2.2.1.1 Bio-fiziološki dejavniki
Izbira hrane je v osnovi odvisna od fizioloških dejavnikov posameznika. Organizem se
odziva na podlagi stopnje občutka lakote ali sitosti. Ustrezno ravnotežje med lakoto,
spodbujanjem apetita in vnosom hrane uravnava osrednji živčni sistem. Beljakovine,
ogljikovi hidrati in maščobe sprožijo različne stopnje sitosti, pri čemer pa imajo različno
moč za doseganje sitosti. Podobno učinkuje tudi energijska gostota hrane. Nizko
energijska hrana povzroči večji občutek sitosti za razliko od visoko energijske hrane.
Slednja lahko v primeru zelo mastne in/ali sladke hrane vodi v pasivno prenajedanje.
Odvečna energija je tako vnesena nezavedno ob enaki količini hrane. Zelo pomemben
signal sitosti je količina hrane oziroma zaužita porcija obroka. Veliko ljudi večjo
pozornost nameni zunanjim signalom lakote oziroma sitosti kot notranjim, prav tako pa
ne vedo, kako naj bi bila zanje sestavljena primerna porcija in kakšna bi naj bila njena
velikost. Slednje se pogosto odraža v preveliki količini nehote zaužite količine hrane
(EUFIC, 2006).
Sprejemljivost hrane je sorazmerno odvisna od zadovoljstva, ki ga posameznik občuti
ob uživanju dotične hrane. Slednje je odvisno od senzoričnih lastnosti hrane (izgled,
vonj, okus, tekstura). Ni presenetljivo, da hrana tako ne predstavlja le vira energije za
preživetje, temveč pogosto pomeni tudi vir zadovoljstva. Ugotovljeno je bilo, da okus
hrane v največji meri vpliva na oblikovanje prehranskih navad in nezavedno izbiro
hrane. Znani okusi že zgodaj v otroštvu vplivajo na prehransko vedênje. Dajanje
prednosti posameznim okusom in zavračanje nekaterih živil se izoblikuje pod vplivom
različnih prehranskih izkušenj, odnosa, prepričanj in pričakovanj posameznika (EUFIC,
2006).
2.2.1.2 Ekonomski dejavniki
Cena hrane je nedvomno primarni dejavnik izbire hrane. Ali je cena sprejemljiva, je
odvisno od posameznikovega prihodka in socialnega statusa. Za družine z manjšim
mesečnim prihodkom je večja verjetnost, da bo njihova prehrana neuravnotežena,
obenem pa bo vnos sadja in zelenjave manjši. Večji mesečni prihodek pa še ne pomeni,
da bo prehranski in življenjski slog posameznika, družine bolj zdrav in uravnotežen.
Poveča se le možnost nakupa večjega nabora živil (EUFIC, 2006) in posledično
morebitno povečanje pestrosti prehrane. Tudi slednje pa ni nujno, v primeru, da je hrana
kot dobrina, uvrščena nizko na stopnji prioritet posameznika, družine.
Med ekonomske dejavnike prištevamo tudi dostopnost trgovin in pestrost ponudbe živil
iz vseh skupin živil, kar pa je odvisno od ekonomskega in socialnega statusa države,
geografske lokacije in možnosti transporta. Razlikovala naj bi se tudi cena zdrave hrane
v odvisnosti od tipa naselja, v katerem se nahaja trgovina. Zdrava prehrana v strogih
centrih in mestih naj bi tako bila dražja kot v trgovinah na obrobjih mesta in vaseh.
Povečan nakup (svežega) sadja in zelenjave ni linearno odvisen od izboljšanja
dostopnosti trgovin (EUFIC, 2006) in povečanja pestrosti ponudbe živil, saj je na koncu
odločilen dejavnik običajno cena živila.
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2.2.1.3 Socialni dejavniki
Poglavitni del otrokovega socialnega okolja predstavljajo starši, vzgojitelji, učitelji in
vrstniki. S posredno socialno vlogo vzornika lahko pozitivno ali negativno vplivajo na
otrokove preference in všečnost hrane, energijski in hranilni vnos ter stopnjo izbirčnosti
in prehranske neofobije. Stopnja vpliva je različna in odvisna od tega, ali je vzornik
poznan, nepoznan, prijatelj, odrasli, ali starš (DeCosta in sod., 2017). Posnemanje
vzornika je kognitiven proces, pri katerem posameznik oblikuje prepričanja in odnos na
podlagi opazovanja obnašanja vzornika, slednje pa se odraža na posledično
oblikovanem obnašanju posameznika. Prehranjevalni vzorci, ki se oblikujejo na podlagi
opazovanja drugih, imajo običajno dolgoročen vpliv, saj so bili oblikovani na podlagi
splošno pričakovanih norm preko izbire hrane in zaužitih količin. Mimika vzornika
lahko prav tako močno vpliva na nezavedno oponašanje (Higgs, 2015; Larsen in sod.,
2015).
2.2.1.4 Vpliv staršev pri oblikovanju prehranskih navad predšolskega otroka
Starši imajo osrednjo vlogo pri oblikovanju prehranskih navad predšolskih otrok. Od
njih je odvisno, katera hrana bo na voljo v njihovem gospodinjstvu. Predstavljajo vzor,
ne le pri oblikovanju odnosa do hrane, temveč tudi s prehranskim vedênjem in izbiro
hrane (Kaar in sod., 2016; DeCosta in sod., 2017). Na področju vzgoje in izobraževanja
o prehranjevanju in prehranskih navadah uporabljajo različne metode za krepitev
prehranskih navad, ki se jim zdijo primerne. Izbirajo jih v odvisnosti od značilnosti,
starosti, spola, telesne mase in prehranskega vedênja otroka, ob tem pa se, tako starši
kot otroci, pri prehranjevanju in izbiri hrane vedejo v medsebojni odvisnosti (Birch in
sod., 2007). K oblikovanju prehranskih navad otroka prispevajo še družinsko okolje,
vzgojni pristopi in splošno znanje staršev o prehrani, ki pa samo po sebi marsikdaj ni
dovolj. Veliko je odvisno od vzgojnih pristopov staršev. Ugotovljeno je bilo, da
omejevanje kaj in koliko hrane lahko otrok pojé, siljenje k zdravemu prehranjevanju, ali
nagrajevanje v primeru uživanja zdravih živil, lahko privedejo do neželenih posledic.
Striktno omejevanje uživanja posameznih živil lahko povzroči ravno nasproten učinek,
hrana, ki naj bi jo otrok pojedel v zameno za nagrado, je običajno manj priljubljena in
nasprotno, hrana, ki je uporabljena kot nagrada, je običajno bolj priljubljena (Birch in
sod., 2007; Peters in sod., 2014). Vzgojne metode v povezavi s hrano se oblikujejo na
podlagi odzivnosti in zahtevnosti. Avtoritativni vzgojni pristop prehranjevanja, pri
katerem so prehranjevalne zahteve do otrok visoke, odzivnost na otrokove potrebe pa
nizka, spodbuja prenajedanje, pojav čezmerne telesne mase, zavračanje hrane in
izbirčnost otroka. Nasprotno lahko avtoritativni vzgojni pristop prehranjevanja, pri
katerem je tudi odzivnost na otrokove potrebe visoka, spodbuja razvoj bolj zdravega
prehranskega vedênja. Glede na do sedaj znan vpliv vzora staršev na prehransko
vedênje otrok je dokazano, da ima vzgojni pristop starša: »Naredi kot jaz.« močnejši
pozitivni vpliv na otrokove prehranske vzorce kot pa neodziven vzgojni pristop »Naredi
kot sem rekel« (Birch in sod., 2007; Hart in sod., 2015; Larsen in sod., 2015; Rylatt in
Cartwright, 2016).
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Slika 2: Vpliv staršev na oblikovanje prehranskega vedênja otrok (Larsen in sod., 2015)
OPOMBE: Povezana črta prikazuje močan vpliv, prekinjena pa srednje močan vpliv na oblikovanje
prehranskega vedênja otrok.

Dojenčki in predšolski otroci imajo zelo dobro samoregulacijo energijskega vnosa, saj
na podlagi odziva na energijsko gostoto hrane prilagajajo količino zaužite hrane. Tekom
razvoja so naučeni, da postanejo bolj odzivni glede na zunanje signale, vloga staršev pa
je pri tem poglavitna. Naravno prisotna občutljivost na zaznavanje energijske gostote
hrane in posledična odzivnost lahko postaneta izkrivljeni in neučinkoviti, ob usmeritvi
odraslih na večjo odzivnost glede na zunanje signale kot na notranje (lakota, sitost)
(Larsen in sod., 2015).
2.2.1.5 Vpliv vrtca pri oblikovanju prehranskih navad predšolskega otroka
Vpliv vzgojno-izobraževalnih ustanov na otrokovo prehransko vedênje je zelo zapleten.
Eksperimentalne študije dokazujejo, da (vrstniški) vzor vpliva na preferenco hrane,
podoben energijski in hranilni vnos ter količino zaužite hrane. Mlajši otroci v večji meri
posnemajo vzornike, saj njihovo obnašanje otroku daje vzgled in je splošno socialno
sprejeto. Nanje imajo velik vpliv predvsem starši, skrbniki, strokovni delavci in drugi
vključeni odrasli, medtem ko imajo na starejše otroke večji vpliv vrstniki. V posamezni
skupini je pogosto povečana količina tiste zaužite hrane, ki je splošno sprejeta in všečna
članom skupine, strokovnim delavcem, staršem ali osebi, ki obeduje z otrokom. Enako
velja v primeru zavračanja posameznega živila, jedi, stopnje izbirčnosti, prehranske
neofobije in uživanja nezdrave hrane. Prehranska oskrba v vrtcu lahko pozitivno ali
negativno vpliva na oblikovanje prehranskih navad otroka (DeCosta in sod., 2017), zato
je ključnega pomena, da je sama prehrana uravnotežena in zdrava ter da se otroci preko
igre seznanijo z osnovami kulture prehranjevanja, pomenom zdrave prehrane in drugih
vidikov hrane (npr. pridelava, izvor, idr.), pomenom gibanja in skrbi za zdravje (Birch
in sod., 2007). Skupno obdelovanje visokih gred, vrtov (DeCosta in sod., 2017) in
spoznavanje procesa »od semena do rastline«, »od zrna do kruha«, priprava jedi,
opazovanje in merjenje količin odpadne hrane ter številni drugi pristopi imajo pozitiven
učinek na oblikovanje prehranskih navad predšolskih otrok.
V letu 2006 je bila opravljena raziskava o prehranskih navadah predšolskih otrok, starih
med 3 do 5 let, iz 11 javnih vrtcev iz centralne Slovenije. Na podlagi pridobljenih
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podatkov o tridnevnem celodnevnem zaužitju živil in jedi s pripadajočimi recepturami,
je bila opravljena analiza o vnosu živil iz posameznih skupin. Poličnik in sodelavci
(2009, 2013) so ugotovili, da predšolski otroci v centralni Sloveniji dosegajo zadovoljiv
energijski vnos in dnevni vnos beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov, ki le malo
odstopata od priporočil. Količina zaužitega mleka, mlečnih izdelkov in sadja je v skladu
z referenčnimi vrednostmi za vnos hranil za starostno obdobje od 4 do 7 let. Količina
zaužitega mesa, mesnih izdelkov in zamenjav predstavlja 73 % priporočenega dnevnega
vnosa, količina zaužitih žit in škrobnih živil je nekoliko pod spodnjo mejo
priporočenega dnevnega vnosa, količina zaužite zelenjave pa dosega le 52 %
priporočenega dnevnega vnosa. Slovenski predšolski otroci še vedno zaužijejo rahlo
prenizke vrednosti joda, kljub temu da morata biti kamena in evaporirana sol, ki se v
Republiki Sloveniji uporabljata za prehrano ljudi, obvezno jodirani (Pravilnik o
kakovosti soli, 2003). Prav tako zaužijejo premalo kalcija, vitamina A ter izredno nizke
količine folatov in vitamina D, pri čemer slednji obsega komaj 22,6 % priporočenih
referenčnih vrednosti. Potrebno bi bilo pogostejše uživanje živil, bogatih z vitaminom D
(morske ribe, jajca, mleko in mlečni izdelki), in obsežnejše preživljanja časa na prostem
(Hlastan-Ribič in Kostanjevec, 2006; Poličnik in sod., 2013). Prav tako bi s pogostejšim
in povečanim vnosom polnovrednih žitnih izdelkov, zelenjave in stročnic učinkovito
izboljšali vnos folatov ter drugih vitaminov in mineralov (Hlastan-Ribič in Kostanjevec,
2006). Zaskrbljujoče je dejstvo, da je vnos natrija skoraj petkrat večji, vnos kalija pa
1,6-krat večji, kot je priporočen dnevni vnos. Z zmanjšano uporabo soli v prehrani, živil
z veliko vsebnostjo soli in ojačevalcev okusa lahko otrokom privzgojimo okus, ki jim
bo všečen že pri nižjih zaznavnih pragih slanosti in drugih okusih (Poličnik in sod.,
2009, 2013).
2.2.1.6 Kulturno-družbeni dejavniki
Kulturni vplivi vodijo do razlik v prehranjevalnih običajih uživanja določenih živil in
tradicionalnih pripravah jedi, pa tudi omejevanja in izločitve posameznih živil ali celo
skupine živil (npr. meso, mleko) iz prehrane kulturnih pripadnikov ali somišljenikov.
Kulturna prepričanja posameznikov se lahko spreminjajo v odvisnosti od spremembe
pripadnosti družbi ali ob selitvi v drugo kulturno okolje (EUFIC, 2006).
Medijsko oglaševanje, certifikati in priznanja pristojnih institucij, trgovske znamke,
embalaža živil in licencirani junaki iz risank, pravljic, pesmic ter slavni ljudje lahko
prav tako vplivajo na izbiro določenih živil oziroma tipov, znamk živil, jedi (npr. Coca
Cola, Kinder čokolada, idr.) in hedonsko vrednotenje hrane. DeCosta in sodelavci
(2017) so ob pregledu eksperimentalnih študij ugotovili, da embalaža živil lahko vpliva
na otrokovo preferenco do hrane. Estetika oziroma grafično oblikovanje je predvidoma
enako pomembno kot nagnjenost k določeni trgovski znamki, predvsem pri mlajših
otrocih. Ena izmed učinkovitih metod za promocijo in povečanje uživanja zdrave
prehrane je lahko uporaba dobro prepoznanih junakov, slavnih. Žal je enako možno tudi
v negativni smeri, torej pri promociji nezdrave hrane. Mediji so lahko, poleg osnovne
vloge prostora za oglaševanje, tudi sredstvo oziroma prostor za prenos strokovnega
znanja laični populaciji (npr. raziskovalno novinarstvo). Potrebno pa je poznati in
upoštevati pravila komuniciranja ter podajanja točnih in transparentnih informacij
(Gabrijelčič Blenkuš in Recek, 2015).
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Osebni dejavniki

Študije ugotavljajo, da stopnja izobrazbe lahko vpliva na oblikovanje prehranskih navad
med obdobjem odraščanja in v nadaljnjih fazah odrasle dobe. Nasprotno pa je dokazana
majhna odvisnost zdravih prehranskih navad od večjega obsega znanja o prehrani, saj
slednje ne pomeni direktnega odražanja v dejanjih posameznika. Do uporabe znanja v
praksi pogosto ne pride zaradi neznanja, osebne nemoči in pomanjkanja motivacije,
kako spremeniti navade, iskanja izgovorov zaradi razhajanj med mnenji stroke, ali
nezaupanja do številnih uradnih in neuradnih virov informacij. Pogosta omejujoča
dejavnika pri spreminjanju prehranskega in življenjskega sloga sta tudi osredotočenost
na ceno in pomanjkanje časa (EUFIC, 2006).
Osebna in verska prepričanja, razpoloženje in optimističen način razmišljanja
posameznika poleg znanja o prehrani odločilno vplivajo na prehranske izbire ter
prehranski in življenjski slog.
Prehranska neofobija
Odklanjanje uživanja novih živil/hrane imenujemo prehranska neofobija. Z
zagotavljanjem okolja, kjer otrokom sočasno poleg novih živil nudimo že znano hrano,
ki jo dojemajo kot varno, je na prehransko neofobijo mogoče v veliki meri vplivati.
Največja pojavnost prehranske neofobije je pri otrocih, starih med 2–5 let, ki so
nenadoma bili deležni velikih prehranskih sprememb (Ventura in Worobey, 2013) in/ali
prehranske neofobije njihovih staršev, skrbnikov. Siljenje otroka k hranjenju negativno
vpliva na sprejemanje hrane in v splošnem na kakovost otrokove prehrane (Kaar in sod.,
2016). Izredno vpliven posredni dejavnik pri pojavnosti prehranske neofobije so
materina prepričanja o prehranjevanju. Z dostopnostjo hrane in različnimi metodami
ponujanja hrane, lahko starši prav tako prispevajo k razvoju prehranske neofobije pri
otroku, ki nadalje vpliva na všečnost hrane, zdrave prehranske izbire in omejeno
pestrost prehrane (Boles in sod., 2013). Kaar in sodelavci (2016) so po obsežnem
pregledu literature povzeli, da tako genetski kot okoljski dejavniki vplivajo na pojavnost
prehranske neofobije. Stopnja in značilnosti se pri posamezniku odražajo v različnem
obsegu, vendar pa kljub temu izredno vplivajo na oblikovanje preferenc otroka,
prehranski vnos in zmanjšujejo prijetnost otrokove izkušnje med prehranjevanjem. Vse
našteto pa vpliva na izbiro hrane. Vzpostavi se krožni vzročno-posledični sistem.
Obstaja velika povezava med otrokovo in starševo (predvsem materino) prehransko
neofobijo, kar nakazuje na genetski kot tudi socialni dejavnik vpliva na oblikovanje
prehranskih navad otroka. V eni izmed študij so ugotovili, da so se matere z visoko
izraženostjo prehranske neofobije v večji meri posluževale metod omejevanja pri
prehranjevanju in manjšega spremljanja prehranjevanja. Otroci s prehransko neofobijo
uživajo omejeno hrano z vidika pestrosti in manjše količine zelenjave v primerjavi z
otroki, ki ne kažejo znakov tega vedênja (Kaar in sod., 2016).
Izbirčnost
Izbirčnost je prehransko vedênje posameznika, katerega prehrana je enolična, zaradi
zavračanja znane in neznane hrane (prehranska neofobija) (Luchini in sod., 2017).
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Prehranjevanje poteka dlje časa kot običajno. Izražena je pretirana zaskrbljenost,
pozornost glede izgleda in načina pripravljenega obroka. Zaradi nezdrave prehrane
pogosto pride do hranilne in/ali energijske podhranjenosti (Taylor in sod., 2016).
Pojavnost pri predšolskih otrocih v razvitih državah je med 6–50 %. Najvišja je pri 3
letih starosti in najnižja pri 6. Po nekaterih študijah se pri dveh tretjinah otrok, ki že zelo
zgodaj izražajo znake izbirčnosti, v obdobju treh let le-ti zmanjšajo. Spet drugi
ugotavljajo, da se ne glede na začetno starost pojava izbirčnosti, pri polovici le-ta
zmanjša ali izzveni v obdobju dveh let (Machado in sod., 2016). Pozitiven vzor staršev,
ki imajo zdrave prehranske navade, vpliva na manjšo pojavnost izbirčnosti (Kaar in
sod., 2016). Ugotovljeno je bilo, da je pri otrocih mam oziroma obeh staršev z nižjo
starostjo, negativnim materinskim vplivom in višjo čustvenostjo otrok mogoče
predvidevati pojav izbirčnosti. Prav tako pri družinah z nižjim dohodkom,
nenačrtovanih otrocih, tistih, katerih porod je bil zapleten in otrocih z nižjo porodno
težo (Machado in sod., 2016). Če povzamemo, torej pri otrocih, ki so že med
nosečnostjo, porodom ali kasneje doživeli stres.
Značilno je, da otroci v drugem letu pričnejo zavračati hrano, ki so jo predhodno že
redno uživali, saj v tem obdobju fizikalne lastnosti postanejo pomembnejše kot sama
barva in tekstura hrane. Izbirčni otroci se negativno odzivajo na senzorične lastnosti
hrane, predvsem teksturo in aromo. Nekatere študije nakazujejo, da je sprejemljivost
bolj zapletenih tekstur v drugem starostnem obdobju (3–6 let) in v kasnejših obdobjih
lahko večja pri otrocih, ki so se v zgodnjem otroštvu seznanili s širšim naborom
različnih tekstur hrane. Višja občutljivost na dotik bi lahko bila eden izmed vzrokov za
odklanjanje točno določene vrste hrane zaradi neprijetnega občutka v ustih. Pogosto
zavračano živilo pri izbirčnih otrocih so jajca, ki imajo v odvisnosti od načina priprave
hrane lahko gumijasto teksturo in/ali značilen okus (van der Horst in sod., 2016). Ostala
pogosto zavračana živila so zelenjava, sadje pa tudi meso in ribe (van der Horst in sod.,
2016; Machado in sod., 2016). Taylor in sod. (2016) so raziskovali povezanost
količinskega vnosa prehranske vlaknine in trdote blata pri izbirčnih otrocih. Slednji
običajno zavračajo ravno živila, ki vsebujejo več prehranske vlaknine, zato je
spremljajoča težava trdo blato ali zaprtje. Ugotovili so, da je 30 % večja verjetnost
pojavnosti trdega blata v primerjavi z ješčimi otroki. Med živili, bogatimi s prehransko
vlaknino, so zaznali predvsem zavračanje zelenjave, sadja in žit.
2.3

PREHRANSKA OSKRBA V VRTCU VELENJE

Vrtec Velenje je pred 63 leti kot del mreže javnih zavodov ustanovila Mestna občina
Velenje z namenom vzgoje, izobraževanja in varstva predšolskih otrok. Obsega 12 enot
in deluje na 18 lokacijah ter je tako drugi največji vrtec v Sloveniji (Doler, 2017). V
šolskem letu 2016/2017 je bilo vanj vključenih 1439 otrok, kar pomeni 78 % vseh otrok
v Mestni občini Velenje (Slovenska kronika, 2017), starih od 11 mesecev do 6 let. Zanje
skrbi 197 strokovnih delavk, 28 kuharjev in 1 perica. Otroci so razporejeni v 82
oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja ter 1 razvojni oddelek. V dveh
centralnih, štirih mlečno-razdelilnih in petih čistih razdelilnih kuhinjah so v šolskem
letu 2016/2017 pripravljali 4 obroke dnevno za 1156 otrok in malice za zaposlene.
Kuhinje obratujejo od ponedeljka do petka, od 6.00 do 16.00 ure, v eni enoti, kjer se
pripravlja še večerja, tudi do 18.00 ure (Pohorec, 2016).
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V času bivanja v vrtcu imajo otroci štiri obroke dnevno, kar pomeni, da vrtčevske
kuhinje poskrbijo za 75 % celodnevnih energijskih in fizioloških potreb otrok različnih
starosti (Pohorec, 2016). Vloga vrtca je zelo pomembna, saj otroke ob različnih
dejavnostih seznanjajo z osnovami skrbi za lastno varnost, zdravje (med drugim tudi
prehrano, gibanje) in kulturo prehranjevanja. Z različnimi inovativnimi pristopi,
raznoliko ponudbo, samopostrežnim načinom prehranjevanja in sproščenim načinom
uživanja obrokov v družbi svojih sovrstnikov, celostno zajamejo področje prehrane
(MŠŠ in ZRSŠ, 1999; Vrtec Velenje, 2015).
Prehrana predšolskega otroka mora biti skrbno načrtovana in izvajana v praksi. Otroci
namreč šele spoznavajo različna živila iz vseh osnovnih hranilnih skupin, različne okuse
in pričnejo pridobivati osnovno znanje o zdravi prehrani. Upoštevati je potrebno, da se
želja otrok po različnih okusih z leti spreminja in tako lahko nanjo vplivajo predvsem
starši in okolje, v katerem živijo (Vrtec Velenje, 2015). Otrok ne silimo v novosti, jim
pa nova živila, jedi ponudimo in otroke spodbudimo k poskušanju. Sami se nato
odločijo, ali bodo novost poskusili ali ne (MŠŠ in ZRSŠ, 1999). Navajanje otrok na
primerne prehranske navade in uvajanje novih, nepoznanih živil ter jedi zahteva
ogromno motivacije, iznajdljivosti, potrpljenja in strpnosti s strani odraslih. Slednje
otroci nenehno opazujejo, zato je pomembno, da so tudi strokovne delavke v vrtcu zgled
z zdravim načinom prehranjevanja.
2.3.1 Režim prehranjevanja v Vrtcu Velenje
Vsak dan otroci dobijo dva glavna obroka (zajtrk ali večerja in kosilo) ter dva manjša
vmesna obroka (dopoldanska in popoldanska malica). Režim in organizacija prehrane
sta prilagojena tako, da so ločeno zagotovljeni vsi obroki glede na redni čas dejavnosti
oz. varstva. Obroki niso nikoli združeni ne glede na to, ali gre za dopoldansko ali
popoldansko varstvo. Med posameznimi obroki bi moralo preteči najmanj 2 uri
(Pokorn, 2003; Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005). Časovna razporeditev v Vrtcu
Velenje ni optimalna zaradi časa bivanja otrok v vrtcu. Pri časovnem načrtovanju
razdeljevanja obrokov so vezani tudi na delovni čas strokovnega kadra.
V Vrtcu Velenje otrokom nudijo obroke v naslednjem časovnem zaporedju (Vrtec
Velenje, 2015):
 zajtrk: 8.00–8.30,
 dopoldanska malica: 9.30–10.00,
 kosilo: 11.30 za otroke od 1–2 let starosti, ob 12.00 za otroke od 2–3 let starosti,
za otroke od 3–4 let starosti ob 12.15 in za otroke od 4–6 let starosti ob 12.30,
 popoldanska malica: 14.30–15.00,
 večerja: 18.00–18.30.
2.3.2 Načrtovanje jedilnikov v Vrtcu Velenje
Jedilnike v Vrtcu Velenje sestavlja organizatorka prehrane v sodelovanju s kuharskim
osebjem. Glede na tehnične in kadrovske omejitve se trudijo pripravljati čim bolj pestre
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jedilnike, ki so sezonsko obarvani, vsebujejo tradicionalne jedi, značilne za lokalno
okolje in več zelenjave kot v preteklosti. Pri sestavi se upošteva (Pohorec, 2016):
 načelo uravnotežene in kakovostne zdrave prehrane (energijsko, biološko in
prehransko vrednost),
 načelo pestrosti,
 sprejemljivost živil in obrokov glede na starost in zdravstvene ter kulturne
omejitve nekaterih otrok,
 gastronomsko kulinarična načela (pester izbor živil iz različnih skupin in znotraj
posamezne skupine živil, različne tehnike priprave jedi, raznolik videz, tekstura,
aroma jedi, idr.),
 zagotavljanje zadostne količine tekočin in napitkov (vedno sta na voljo voda in
nesladkan čaj),
 Smernice priprave in sestave dietne prehrane,
 Smernice zdravega prehranjevanja za dojenčke (pred dopolnjenimi 12 meseci
starosti otrokom ne nudimo medu, morskih sadežev in postopoma uvajamo
stročnice, zelje ter kislo zelje in repo),
 Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
 Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja,
 najnovejša znanstvena dognanja na področju prehranjevanja,
 v primeru zdravstvenih tveganj obvestila in priporočila pristojnih institucij,
 tehnološke procese priprave, transporta in porcioniranja ter njihove omejitve,
 čim bolj ustrezno organizacijo nudenja obrokov glede na čas bivanja v vrtcu,
 želje otrok, zaposlenih in staršev.
Otrokom je, ne glede na jedilnik, vedno na voljo pitna voda ali nesladkan čaj. Vsem
otrokom pri sestavi jedilnikov ni moč ustreči, saj ima vsak svojo najljubšo hrano. Vrtec
Velenje obiskuje 1439 otrok, ki imajo različne želje, zahteve in tek, zato je
posameznega otroka mnogo težje ustrezno prehraniti, kot je to mogoče v domačem
okolju (Pohorec, 2016).
Jedilniki so pripravljeni za otroke dveh starostnih obdobij: od 1–2 leti in od 2–6 let. Za
otroke s prehranskimi omejitvami iz zdravstvenih razlogov je iz osnovnega jedilnika
izpeljan dietni jedilnik, ki se prilagaja individualnim potrebam otroka alergika. Za
otroke s prehranskimi omejitvami iz verskih in osebnih prepričanj (vegetarijanska
prehrana) je jedilnik prav tako izpeljan iz osnovnega jedilnika z izločitvijo svinjine ali
vseh vrst mesa. Upoštevana so najnovejša priporočila Svetovne zdravstvene
organizacije (WHO, 2015), nacionalna priporočila Združenih držav Amerike (DGA,
2015) in zanesljiva najnovejša dognanja stroke.
2.3.3 Priprava hrane v Vrtcu Velenje
Na jedilnikih Vrtca Velenje je veliko raznovrstnega sadja, zelenjave, stročnic, žit, mleka
in mlečnih izdelkov, jajc, raznovrstnega mesa in priporočenih vrst rib z visoko
vsebnostjo EPA in DHA ter nizko vsebnostjo živega srebra (losos, skuša) (DGA, 2015).
Občasno je vključena tudi tuna. Po okusu in pripravi je hrana prilagojena otrokom. Je
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nežnih okusov, z zmanjšano vsebnostjo soli, sladkorja in nasičenih maščob. Konsistenca
hrane je primerna starosti, da je omogočen optimalen razvoj zob in ustne votline. Za
najmlajše, tiste brez zobkov, so živila in jedi ustrezno narezana ali sesekljana (Pohorec,
2017).
Pri prehranskih preobčutljivostih in alergijah otrok na hrano mora biti prehrana še
posebej skrbno načrtovana in pripravljena. Izločimo alergena živila in snovi, ki pri
otroku povzročajo alergijsko reakcijo, ter jih ustrezno nadomestimo, da zadostimo
potrebam po hranilih in energiji. Prav tako ravnamo v primeru drugih zdravstvenih
stanj, ki zahtevajo posebno prehransko oskrbo. V skladu s cilji in načeli Kurikuluma za
vrtce (1999) zagotavljamo enake možnosti ter upoštevamo različnost med otroki in
kulturne razlike, ki so značilne za naše okolje. Na prošnjo staršev omogočamo tudi
versko dieto, pri kateri je izločena svinjina in izdelki iz le-te. V času otroštva je
psihofizični razvoj najintenzivnejši, zato lahko neustrezna prehrana negativno vpliva na
zdravje in psihofizične sposobnosti v nadaljnjih obdobjih. Dietno prehrano za otroke z
alergijami, preobčutljivostjo na živila ali z drugimi prehranskimi omejitvami
pripravljamo ločeno. Pri pripravi in razdeljevanju dietnih obrokov upoštevamo interne
smernice za pripravo dietnih obrokov in tako uspešno preprečujemo navzkrižno
kontaminacijo živil/jedi z alergeni (Pohorec in Sovič, 2015).
V skladu z Uredbo (ES) 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom
imamo za vse jedi, ki se uporabljajo in pripravljajo v kuhinjah (sklop HACCP
dokumentacije) Vrtca Velenje ustrezno označene alergene. Informacije o vsebnosti
alergenov v posameznih jedeh so zbrane v dokumentu Vsebnost alergenov v živilih in
jedeh, ki je v tiskani obliki dostopen v vseh kuhinjah (v sklopu HACCP dokumentacije),
na oglasnih deskah in na spletni strani Vrtca Velenje (Pohorec in Sovič, 2015).
V Vrtcu Velenje se hrana pripravlja v skladu smernicami HACCP in smernicami dobre
higienske prakse. Zagotovljen je visok nivo notranjega nadzora. Dosledno se vodijo
evidence in dokumentacija. Temperaturna meja, ki je označena kot varna, je za topla
živila najmanj 63 °C ali več. V primeru različnih obvestil o tveganjih na področju hrane
se ravnajo po navodilih pristojnih institucij za preprečevanje širjenja kontaminantov,
okužb in bolezni (Skupnost vrtcev Slovenije, 2009; Pohorec in Sovič, 2015).
2.3.4 Kultura prehranjevanja v Vrtcu Velenje
Različni pristopi spoznavanja in navajanja na okuse, arome in vonje, vzor staršev,
vrstnikov, vzgojiteljev, vzgojno-izobraževalne metode staršev in vzgojiteljev vplivajo
na privzem in pridobitev prehranskih navad (Reverdy in sod., 2010). Pri rutinskih
dejavnostih, tudi prehranjevanju, je potrebno otroku jasno podati pravila. Otrok si
pripravi prtiček, ki je namenjen brisanju ust, in pribor, ki je namenjen le hranjenju. Pred
in po obroku si umijemo roke in usta. Otroci, ki so razvojno že zmožni, si postrežejo
sami, tako se naučijo oceniti, koliko hrane lahko pojedo. Naučimo jih, da si je toliko
tudi vzamejo. Če otrok ne more pojesti vsega, preostanek pospravi med ostanke. Jemo
počasi in ob tem uživamo. Med prehranjevanjem sedimo vzravnano in z nogami pod
mizo. Hrano jemo, igramo pa se z igračami (Čas, 2011).
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Za pripravo in prehranjevanje zagotovimo dovolj časa. Ljudje imamo ob prehranjevanju
različne potrebe. Nekateri jejo počasneje, drugi hitreje, nekateri se med obedovanjem
radi pogovarjajo, drugi uživajo v zasebnosti. Res je, da tak način terja več časa in več
»packarije«, vendar se ob strpnosti strokovnih delavk otroci razvijejo v spretne in
samostojne jedce. Spoznavajo osnove bontona prehranjevanja, prevzamejo strpnost, se
naučijo počakati, vzeti čas za prehranjevanje in obedovati v družbi. Številni otroci so v
družbi svojega prijatelja bolj odprti za novosti in željni urjenja spretnosti. Drug
drugemu pomagajo, svetujejo in razvijajo zanimive razprave o prehranskih navadah
(Čas, 2011).
V vrtcih se priporoča družinski način postrežbe obrokov, vendar pa si predšolski otrok z
uporabo pribora (mazanje, rezanje), serviranjem (nalaganje, nalivanje) in
pospravljanjem pridobiva in razvija spretnosti. Samopostrežni način prehranjevanja je
prilagojen starosti in sposobnostim otrok. Izvajajo dva načina samopostrežnega
prehranjevanja (Čas, 2011):
-

posebna servirna miza (otroci si hrano prinašajo na svoj prostor),
hrana se ponudi na mize v servirnih posodah (otroci sami ocenijo, koliko bodo
pojedli, in si jedi porcionirajo na krožnik).

2.3.5 Osebna higiena ob uživanju obrokov v Vrtcu Velenje
Dosledno vzdrževanje osebne higiene, zlasti pravilno in dosledno umivanje rok, je
ključnega pomena za preprečevanje okužb in zastrupitev z živili. V primeru kihanja in
kašljanja se je potrebno obrniti stran od živil ali za to uporabiti papirnat robček, ki se ga
takoj po uporabi zavrže. Otroke naučijo, da vedno kihajo in kašljajo v komolec ali
nadlaket, nikoli pa v dlani. Z rokami se namreč najpogosteje prenašajo številne
nalezljive bolezni. Otroke poučijo tudi o pravilnem umivanju rok in zob. Otroci si zobe
umivajo pod nadzorom strokovnih delavk v higienskih kotičkih ali umivalnicah
(Pohorec, 2016).
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VZOREC IN METODE DELA
VZOREC

Neslučajnostni in namenski vzorec so predstavljali starši 1156 predšolskih otrok, ki
obiskujejo enote Vrtca Velenje, ki jih s prehrano oskrbujejo vrtčevske kuhinje. V
raziskavo smo želeli vključiti čim večje število staršev (približno 400). Vrnjenih je bilo
322 anketnih vprašalnikov, vendar je bilo 37 nepopolno izpolnjenih. V statistično
analizo je bilo tako vključenih 285 anketnih vprašalnikov (71 % zastavljenega cilja).
Predpostavljamo, da na nekatera vprašanja starši niso želeli odgovoriti, ali nanje
namensko niso odgovorili, ker niso bili prepričani v skladnost svojega odgovora s
priporočili. Del staršev v raziskavi ni sodeloval, saj so bili v času anketiranja odsotni.
V anketi je sodeloval le 1 starš od posameznega otroka. Nekateri starši imajo v vrtec
vključenega več kot enega otroka. Anketo je izpolnilo 285 staršev, ki imajo v Vrtec
Velenje skupno vključenih 360 otrok. Vzorec je predstavljal eno tretjino (31,1 %)
preiskovane populacije.
Iz preglednice 5 je razvidno, da so v raziskavi večinoma sodelovale mame (86,3 %)
predšolskih otrok. Le 13,7 % anketirancev so predstavljali očetje. Največji delež (65,6
%) staršev je starih med 31 do 40 let. Četrtina (25,3 %) staršev je starih med 21 do 30
let, 9,1 % pa med 41 do 50 let. Nihče izmed anketirancev ni bil mlajši od 20 let ali
starejši od 50 let. 81,4 % staršev je zaposlenih, 10,5 % je brezposelnih, 6 % je
samozaposlenih, 5 (1,8 %) staršev je drugače aktivnih (npr. kmet, gospodinja), 1 (0,4
%) starš pa ima trenuten status dijaka ali študenta. Približno 40 % anketiranih staršev
ima srednješolsko izobrazbo (41,8 %), prav toliko pa tudi visokošolsko ali univerzitetno
(40,7 %) izobrazbo. Višješolsko izobrazbo ima 10,5 % anketirancev, magisterij stroke
ali doktorat znanosti ima 5,6 % in osnovnošolsko izobrazbo 1,4 % staršev. Tri četrtine
(74,7 %) družin biva v mestu, malo več kot desetina pa na vasi (13,3) ali v primestju
(11,9 %).
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Preglednica 5: Struktura anketirancev glede na izbrane socio-demografske spremenljivke (N = 285)
Socio-demografske spremenljivke
Število Delež (%)
Spol
moški
39
13,7
ženska
246
86,3
Starost
do 20 let
0
0
21–30 let
72
25,3
31–40 let
187
65,6
41–50 let
26
9,1
nad 50 let
0
0
Status
dijak, študent
1
0,4
samozaposleni
17
6,0
zaposleni
232
81,4
brezposelni
30
10,5
aktiven – drugo (npr. kmet, gospodinja)
5
1,8
upokojenec
0
0
Stopnja izobrazbe
osnovna šola
4
1,4
srednja šola
119
41,8
višja šola
30
10,5
visokošolska/univerzitetna
116
40,7
magisterij stroke/doktorat znanosti
16
5,6
Tip bivalnega naselja
mesto
213
74,7
primestje
34
11,9
vas
38
13,3

3.2

METODE DELA

V kvalitativni metodi raziskovanja so bili uporabljeni kavzalno-neeksperimentalni in
deskriptivni pristopi.
Podatke smo zbrali s tehniko ankete in lastno izdelanim raziskovalnim instrumentom –
vprašalnikom (Priloga A), ki smo ga oblikovali na podlagi predhodno zbranih
znanstvenih člankov, študij in dognanj, poznavanja dejstev v praksi in zadanih ciljev
raziskave. Vprašalnik je bil pred anketiranjem ciljne populacije testiran in tako tudi
validiran. Izpolnili sta ga 2 osebi moškega in ženskega spola, pri čemer smo ugotavljali
razumljivost vprašanj in odgovorov anketnega vprašalnika ter merili čas izpolnjevanja.
Na podlagi informacij iz ankete smo dobili celostno sliko o vplivih na odnos staršev do
prehranskih navad otrok v predšolskem obdobju in njihovo zadovoljstvo s prehransko
oskrbo v Vrtcu Velenje.
Pri interpretaciji rezultatov je upoštevana povezava z osnovnimi socio-demografskimi
podatki.
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3.2.1 Anketni vprašalnik o prehranskem in življenjskem slogu ter zadovoljstvu s
prehransko oskrbo v Vrtcu Velenje
Odnos staršev do pomena prehranskih navad predšolskih otrok je najlažje oceniti z
anketnim vprašalnikom, ki obsega vprašanja o njihovem oziroma družinskem
prehranskem in življenjskem slogu. Z vprašanji o zadovoljstvu s prehransko oskrbo v
Vrtcu Velenje vzporedno primerjamo pristnost odnosa staršev do prehranskih navad
predšolskih otrok v realnem času ter ocenimo skladnost njihovega odnosa z veljavnimi
prehranskimi in vzgojno-izobraževalnimi priporočili za predšolske otroke. Anketni
vprašalnik je bil anonimen in je vseboval 40 vprašanj zaprtega tipa, z namenom čim
hitrejše pridobitve neposrednih in točnih odgovorov.
Vprašanja so bila povzeta po priporočenem vprašalniku mednarodne študije spremljanja
življenjskih navad v povezavi z zdravjem CINDI (CINDI health monitor), ki se izvaja v
okviru programa Svetovne zdravstvene organizacije CINDI. Ob upoštevanju socialnih
in ekonomskih značilnosti ter kulturnih navad so bila vprašanja in ponujeni odgovori
prilagojeni mikrookolju izvajanja raziskave in izbranemu raziskovalnemu vzorcu.
Podobno izvajanje anketnih vprašalnikov se je v Sloveniji že izvajalo, saj le-ta od leta
2000 dalje aktivno izvaja program CINDI preko lokalnih preventivno promocijskih
skupin oziroma zdravstveno-vzgojnih centrov v zdravstvenih domovih po Sloveniji
(WHO, 2003a; CINDI, 2017), ne pa še za raziskovanje prehranskih navad predšolskih
otrok. Vprašanja so bila smiselno oblikovana glede na veljavna strokovna priporočila in
predhodno opravljene študije, da je rezultate mogoče primerjati.
Anketni vprašalnik je bil vsebinsko strukturiran na 5 sklopov (Priloga A):
 1. sklop: vprašanja o zadovoljstvu s prehransko oskrbo v Vrtcu Velenje,
 2. sklop: vprašanja o oblikovanju zdravih prehranskih navad,
 3. sklop: vprašanja o znanju na področju prehranjevanja in življenjskega sloga,
 4. sklop: vprašanja o prehranskem slogu družin,
 5. sklop: vprašanja o socio-demografskih podatkih.
3.2.2 Izvedba anketne raziskave
Anketiranje je potekalo v mesecu juniju 2017. Strokovni delavci so znotraj oddelkov
staršem razdelili anketne vprašalnike v fizični obliki. O postopku izvedbe anketiranja so
bili predhodno seznanjeni. Za izpolnjevanje so imeli starši na voljo 3 dni, lahko pa so
jih vrnili tudi kasneje, v kolikor so bili v določenem času odsotni. Pomočnice ravnateljic
so v posamezni organizacijski enoti zbrale in vrnile izpolnjene anketne vprašalnike iz
posameznih oddelkov. Tudi pomočnice ravnateljic so bile predhodno seznanjene o
namenu in poteku zbiranja podatkov. Starši so za izpolnjevanje potrebovali približno 15
minut.
3.2.3 Digitalizacija podatkov
Podatke iz izpolnjenih anketnih vprašalnikov v papirni obliki smo v mesecu juliju 2017
prenesli v spletno platformo www.1ka.si. Prazne ali le do 20 % izpolnjene vprašalnike
smo izločili. Digitalizirane podatke smo v obliki Excel datoteke prenesli v računalniški
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program Excel (Microsoft Office Excel, 2013). V tem koraku smo izločili še vse
preostale nepopolno izpolnjene vprašalnike.
3.2.4 Statistična obdelava podatkov
S programoma Excel (Microsoft Office Excel, 2013) in SPSS (IBM SPSS Statistics
22.0) smo podatke statistično obdelali. Vsi pridobljeni podatki so bili uporabljeni zgolj
za namen interne raziskave Vrtca Velenje.
Prvi korak statistične obdelave je bila predstavitev rezultatov v frekvenčnih
preglednicah. Spremenljivkam, ki so jih anketiranci vrednotili s pomočjo ordinalnih
lestvic, smo na podlagi frekvenčne porazdelitve izračunali opisne statistične podatke:
aritmetično sredino oziroma povprečno vrednost (𝑥̅ ) in standardni odklon (σ). Rezultate
za nekatere spremenljivke smo najprej predstavili posamezno, nato pa še v povezavi z
izbranimi neodvisnimi spremenljivkami. V odvisnosti od lastnosti rezultatov smo
rezultate prikazali v različnih preglednicah (enorazsežne, sestavljene, večrazsežne) in
grafikonih (stolpični, palični, krožni).
Izbrali smo običajno vrednost stopnje značilnosti (α = 0,05) oziroma 95% interval
zaupanja. Verjetnost tveganja je bila največ 5-odstotna (p = 0,05). Statistično značilno
odvisnost smo potrdili pri tistih rezultatih statistične analize, ki so imeli p-vrednost
manjšo od 0,05 in so potrdili alternativno hipotezo. Pri rezultatih, ki so imeli p-vrednost
večjo od 0,05 smo alternativno hipotezo zavrnili (Košmelj, 2007). Ti podatki v raziskavi
niso prikazani.
Odvisnost med posameznimi izbranimi spremenljivkami smo testirali s statistično
metodo navzkrižne tabulacije oziroma kontingenčnih tabel, ki primerja porazdelitev
frekvenc dveh ali več spremenljivk v pripadajoče število kategorij. Glede na majhno
število in nenormalno porazdelitev vzorca ter pričakovano frekvenčno porazdelitev
znotraj ene kategorije tudi manj kot 5, smo uporabili Ficherjev eksaktni test. Slednji
omogoča izračun natančne verjetnosti χ2 statistike, ki je točna tudi pri maloštevilčnem
vzorcu. Običajno se uporablja v primeru 2 x 2 kontigenčne tabele (ko analiziramo
odvisnost med dvema spremenljivkama, za kateri sta na voljo dve možnosti), vendar se
lahko uporablja tudi v primeru večjih kontingenčnih tabel (Field, 2009).
Z bivariantno korelacijo smo ugotavljali vpliv vrednosti ene spremenljivke na vrednost
druge spremenljivke. Upoštevali smo nenormalno porazdelitev vzorca in izbrali
neparametrični statistični test - Spearmanov koeficient korelacije (Field, 2009), ki ga
uporabljamo kadar:
- je zveza med spremenljivkama monotona,
- so podatki ene ali obeh spremenljivk rangi,
- so podatki nezanesljivi.
Takrat podatkom priredimo pripadajoče range in koeficient korelacije izračunamo na
rangih (Košmelj, 2007).
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REZULTATI Z RAZPRAVO

V raziskavo je bilo vključenih 285 staršev otrok, ki obiskujejo Vrtec Velenje. Anketo je
izpolnil eden od staršev. Ne glede na število otrok, je vsak starš izpolnil le 1 anketo.
74,4 % anketirancev ima v vrtec vključenega 1 otroka, ki v povprečju spada v starostno
skupino od 3 do 4 leta (55,8 %). Šestnajst (prvo vključenih) otrok ima prehransko
intoleranco ali alergijo na hrano, 6 (prvo vključenih) otrok ima dieto iz verskega
prepričanja (ne uživajo svinjskega mesa) in 1 (prvo vključeni) otrok ima preventivno
varovalno prehrano zaradi atopijskega dermatitisa. 24,9 % staršev ima v vrtec vključena
2 otroka. Prvorojenci so običajno stari od 5 do 6 let (51,4 % prvorojencev) ali od 3 do 4
leta (47,1 % prvorojencev), drugorojenci pa od 1 do 2 let (51, 4 % drugorojencev) ali od
3 do 4 leta (40 % drugorojencev). 4 drugorojenci imajo intoleranco ali alergijo na hrano.
2 (0,7 %) anketirana starša imata v vrtec vključene 3 otroke (dvojčka in še enega otroka)
brez prehranskih omejitev.
4.1

ZADOVOLJSTVO S PREHRANSKO OSKRBO V VRTCU VELENJE IN
VKLJUČENOST STARŠEV NA TEM PODROČJU

V prvem sklopu vprašalnika »Zadovoljstvo s prehransko oskrbo v Vrtcu Velenje« smo
na podlagi rezultatov, pridobljenih s pomočjo 5-stopenjske in 3-stopenjske Likertove
lestvice, ter mnenja o ceni vrtčevske prehrane (1,30 €/dan/otroka za 4 obroke) ocenili
zadovoljstvo staršev s prehransko oskrbo v Vrtcu Velenje.
Na 5-stopenjski lestvici so starši od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (v celoti se strinjam)
ovrednotili stopnjo strinjanja s posameznimi lastnostmi vrtčevske prehrane (slika 3).

Prehrana v vrtcu je tradicionalna
za naše okolje.

4,37

Prehrana v vrtcu je skladna s
strokovnimi priporočili prehrane
za predšolske otroke.

4,52

Prehrana v vrtcu je sezonska.

4,55

Prehrana v vrtcu je raznolika.

4,59

Prehrana v vrtcu je zdrava in
uravnotežena.

4,61

Prehrana v vrtcu je primerna za
predšolske otroke.

4,63
1

Aritmetična sredina

2
3
4
5
5-stopenjska Likertova lestvica

Slika 3: Aritmetična sredina (AS) in standardni odklon (SD) ocen strinjanja (5-stopenjska
Likertova lestvica) z različnimi lastnostmi vrtčevske prehrane (N = 285)
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Starši so izrazili zelo veliko strinjanje z navedenimi lastnostmi vrtčevske prehrane.
Razlike v stopnji strinjanja so izredno majhne, prav tako pa tudi odstopanje od
povprečne ocene strinjanja (SD = med 0,59 in 0,80). Starši so se najbolj strinjali s
trditvijo »Prehrana v vrtcu je zdrava in uravnotežena.« (AS = 4,64). Z zanemarljivimi
razlikami so se starši predšolskih otrok v Vrtcu Velenje strinjali s trditvami »Prehrana v
vrtcu je raznolika.« (AS = 4,61), »Prehrana v vrtcu je sezonska.« (AS = 4,59),
»Prehrana v vrtcu je primerna za predšolske otroke.« (AS = 4,55), »Prehrana v vrtcu je
skladna s priporočili prehrane za predšolske otroke.« (AS = 4,52). Najmanjše od
navedenih trditev, a še vedno zelo veliko strinjanje so izrazili s trditvijo »Prehrana v
vrtcu je tradicionalna za naše okolje.« (AS = 4,37). Starši predšolskih otrok iz Vzgojnovarstvenega zavoda Medvode so na 5-stopenjski Likertovi lestvici podali nekoliko nižjo
oceno (AS = 4,44) za raznolikost prehrane v tamkajšnjem zavodu, prav tako pa tudi za
primernost prehrane otroka glede na starost (AS = 4,33) (Stražar, 2011). Stražar (2011)
in Jaušovec (2009) v raziskavah ugotavljata, da več kot polovica staršev meni, da je
prehrana v vrtcu zdrava. Do enake ugotovitve smo prišli tudi v velenjskem vrtcu, saj je
69,1 % staršev z oceno 5 in 25,6 % staršev z oceno 4 ocenilo, da je prehrana v vrtcu
zdrava in uravnotežena. Kukovec (2013) med rezultati raziskave Družina predšolskega
otroka in hrana navaja, da se 1,25 % staršev iz vrtca Markovci ne strinja s trditvijo, da je
hrana v vrtcu primerna za predšolske otroke. V naši raziskavi smo prišli do podobne
ugotovitve, saj je 1,4 % staršev trditev ocenilo z oceno 2. Nihče trditve ni ocenil z oceno
1. Škedelj (2014) v raziskavi o Prehranski oskrbi predšolskih otrok ugotavlja nekoliko
večji odstotek (2,7 %) staršev, ki se s trditvijo ne strinjajo.
Na 3-stopenjski lestvici so starši ocenili svoje zadovoljstvo s »Sploh ne«, »Še kar« in
»Zelo« za navedene različne vidike prehranske oskrbe v Vrtcu Velenje (slika 4).
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Slika 4: Zadovoljstvo staršev (%) z različnimi vidiki vrtčevske prehrane (N = 285)
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Starši so od vseh navedenih vidikov prehranske oskrbe v Vrtcu Velenje najbolj
zadovoljni s časovno razporeditvijo obrokov. Kar 84,2 % staršev je zelo zadovoljnih,
14,4 % je še kar zadovoljnih, 1,4 % pa sploh ni zadovoljnih. S ponudbo prehrane v
vrtcu je zelo zadovoljnih 69,5 % staršev, ena tretjina (29,8 %) jih je še kar zadovoljnih,
manj kot 1 % (0,7 %) pa jih sploh ni zadovoljnih. Stražar (2011), Kukovec (2013) in
Škedelj (2014) v raziskavah o prehranski oskrbi predšolskih otrok v vrtcih ugotavljajo,
da je večina staršev zadovoljnih z vrtčevsko prehrano. Dobra polovica staršev je zelo
zadovoljna tako z obsegom ponudbe lokalnih živil (65,6 %) kot tudi z obsegom
ponudbe EKO živil (64,9 %). Malo več kot tretjina jih je še kar zadovoljna z
omenjenima vidikoma (zadovoljstvo staršev z obsegom ponudbe EKO živil – 34,4 % in
zadovoljstvo staršev z obsegom ponudbe lokalnih živil – 33,7 %). Manj kot 1 % (0,7 %)
pa jih sploh ni zadovoljnih. Z obsegom vključevanja tem o pomenu zdrave prehrane v
vzgojni načrt je zadovoljnih 60 % staršev, 38,9 % jih je še kar zadovoljnih, 1,1 % pa jih
sploh ni zadovoljnih. Malo več kot polovica (56,1 %) staršev je zelo zadovoljnih z
zadovoljitvijo potreb in želja njihovega otroka v povezavi s hrano, 41,8 % jih je še kar
zadovoljnih, 2,1 % pa jih sploh ni zadovoljnih. Škedelj (2014) je prišla do ugotovitve,
da nekoliko večji delež (5,5 %) staršev meni, da njihov otrok s prehransko oskrbo v
vrtcu ni zadovoljen. Starši so najmanjše zadovoljstvo izkazali glede obsega
vključevanja tem o kulturi prehranjevanja v vzgojni načrt. Kljub temu jih je malo več
kot polovica (54,4 %) še vedno zelo zadovoljnih, malo manj kot polovica (43,2 %) pa še
kar zadovoljnih. 2,5 % staršev s tem vidikom sploh ni zadovoljnih.
Zanimalo nas je, kakšno je mnenje staršev o ceni vrtčevske prehrane, ki za 4 obroke
dnevno za 1 otroka znaša 1,30 €. Rezultati so prikazani na sliki 5.
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Slika 5: Mnenje staršev (%) o ceni vrtčevske prehrane (N = 285)

78,9 % staršev meni, da je cena vrtčevske prehrane ustrezna. Skoraj desetina jih (9,5 %)
meni, da je cena prenizka, 9,8 % pa jih nima izoblikovanega mnenja. Preseneča rezultat,
da so med anketiranci še vedno starši (1,8 %), ki so mnenja, da je cena 1,30 € za štiri
obroke za posameznega otroka previsoka. Pri tem velja omeniti dejstvo, da je cena
vrtčevske prehrane v Vrtcu Velenje najnižja v celjski regiji vrtcev, prav tako pa med
najnižjimi v primerjavi z drugimi vrtci po Sloveniji. Cene hrane v nekaterih drugih
vrtcih celjske regije so med 1,40 € do 2,00 € na otroka za 4 obroke dnevno. Škedelj
(2014) ugotavlja, da 13,6 % staršev ni zadovoljnih s ceno vrtčevske prehrane, pri čemer
pa ni podatka, ali so starši mnenja, da je cena previsoka ali prenizka.
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Delež %

Eden izmed ciljev naloge je bil analizirati stopnjo vključenosti staršev otrok v Vrtcu
Velenje na področju vrtčevske prehrane. Zanimalo nas je, kako pogosto spremljajo
vrtčevske jedilnike, se s strokovnimi delavkami pogovarjajo o prehranskih navadah
svojih otrok, ali sodelujejo pri podajanju predlogov na področju prehranjevanja in komu
le-te podajo. Odgovore smo pridobili iz vprašanj 1. sklopa anketnega vprašalnika.
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Slika 6: Pogostnost pogovora staršev z vzgojiteljico o otrokovih prehranskih navadah (%) (N = 285)

Delež %

Približno tretjina (34,7 %) staršev se nekajkrat na mesec ali manj kot enkrat na mesec
(29,5 %) z vzgojiteljico pogovarja o otrokovih prehranskih navadah (slika 6). 18,6 %
staršev običajno opravi 1 pogovor na mesec. Zanimivo je, da se več kot desetina (11,9
%) staršev z vzgojiteljico nikoli ne pogovarja o otrokovih prehranskih navadah.
Najmanj je staršev, ki se o tem pogovarjajo vsakodnevno. Iz prakse predvidevamo, da
so to predvsem starši neješčih in/ali izbirčnih otrok in/ali otrok s prehranskimi
omejitvami.
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Slika 7: Pogostnost spremljanja jedilnikov v vrtcu (%) (N = 285)

Na sliki 7 so prikazani rezultati pogostnosti spremljanja jedilnika v vrtcu. 51,2 %
staršev jedilnike spremlja občasno in več kot ena tretjina (38,9 %) redno. Redko
jedilnike spremlja 6 % staršev, nikoli pa 3,9 %. Kukovec (2013) je v vrtcu Markovci
prišla do zelo podobne ugotovitve. Navaja ugotovitve, da 38,75 % staršev redno
spremlja jedilnike, 57,5 % občasno in 3,75 % nikoli. Ob spremljanju vrtčevskih
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jedilnikov imajo starši možnost ustrezno prilagajati domače obroke in lahko otroku v
celoti zagotovijo uravnoteženo in polnovredno prehrano (Bailey Davis in sod., 2013).
Za približno 90 % staršev lahko zanesljivo potrdimo, da se posredno (pogovor z
vzgojiteljico o otrokovih prehranskih navadah, spremljanje vrtčevskih jedilnikov)
vključujejo na področje vrtčevske prehrane. Podobno ugotavlja tudi Kukovec (2013),
medtem ko Škedelj (2014) navaja nekoliko manjši delež (79,9 %) staršev, ki se
posredno vključujejo na področje vrtčevske prehrane.
Neposredno se s podajo predlogov glede prehrane v vrtcu vključuje le 4,9 % staršev
(Preglednica 6), ki predloge največkrat podajo strokovni delavki (4,6 %). Okoli 1 % jih
poda tudi kuharici (1,1 %), predstavniku sveta staršev (1,1 %) ali organizatorki prehrane
(0,7 %). 72,6 % jih pri podaji predlogov ne sodeluje, malo manj kot četrtina (22,5 %)
nima predlogov (Preglednica 6). Tudi v tem primeru Škedelj (2014) ugotavlja manjši
delež (2,7 %) staršev, ki se posredno, s podajo predlogov, vključujejo na področje
vrtčevske prehrane.
Preglednica 6: Sodelovanje staršev pri podajanju predlogov glede prehrane v vrtcu (%) (N = 285)
Delež (%)
Da
4,9
Ne
72,6
Nimam predlogov
22,5

4.2

OBLIKOVANJE ZDRAVIH PREHRANSKIH NAVAD

V 2. sklopu vprašalnika »Oblikovanje zdravih prehranskih navad« nas je zanimalo,
kateri dejavniki po mnenju staršev vplivajo na oblikovanje prehranskih navad
predšolskih otrok. S pomočjo 3-stopenjske Likertove lestvice so starši ocenili, v
kolikšni meri (sploh ne/še kar/zelo) na oblikovanje zdravega življenjskega sloga
vplivajo bio-fiziološki, ekonomski, socialni, kulturno-družbeni in osebni dejavniki
vpliva.
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Slika 8: Mnenje staršev (%) o dejavnikih vpliva na oblikovanje prehranskih navad predšolskih otrok (N = 285)

Drugo
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S slike 8 je razvidno mnenje skoraj vseh (96,8 %) staršev, da na oblikovanje
prehranskih navad predšolskih otrok v največji meri vplivajo sami, s svojimi navadami
in vzgledom. 81,1 % staršev meni, da imajo velik vpliv navade, vzgledi in vzgoja v
vrtcu. Malo manj kot polovica (46 %) staršev je mnenja, da je oblikovanje prehranskih
navad odvisno od okolja, v katerem otrok živi in preživlja prosti čas. 38,9 % staršev
meni, da so vplivni tudi sorojenci. Približno četrtina staršev meni, da sta pomembna
dejavnika vpliva tudi širša družina (stari starši, strici, tete, idr.) (26,3 %) in prijatelji
(24,2 %). 21,1 % staršev vpliv pripisuje oglaševanju, malo manj kot petina (17,7 %) pa
vzgledu iz pravljic, pesmic, risank, idr. 2 starša (0,7 %) sta navedla še druge dejavnike
vpliva. Starš treh otrok je navedel, da na oblikovanje prehranskih navad vplivajo tudi
dedne lastnosti glede všečnosti okusov. Navaja: »Kljub temu, da imajo vsi trije otroci
enak vzgojni pristop, imajo drugačne prehranske navade.« Genetske predispozicije
namenoma nismo vključili kot enega izmed možnih odgovorov, saj smo predvidevali,
da večina staršev ne bi poznala obsega le-te. V primerjavi z rezultati raziskave, v katero
so bili vključeni starši otrok iz vrtca Markovci, le-ti na splošno v manjšem deležu
pripisujejo vpliv navedenih dejavnikov na oblikovanje prehranskih navad (Kukovec,
2013).
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Slika 9: Ocena stopnje vpliva pomembnejših dejavnikov na oblikovanje zdravega življenjskega
sloga (%) (N = 285)
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Slika 10: Ocena stopnje vpliva manj pomembnih dejavnikov na oblikovanje zdravega življenjskega
sloga (%) (N = 285)

Pri ocenjevanju stopnje vpliva posameznega dejavnika na oblikovanje zdravega
življenjskega sloga (slika 9 in 10) je največji delež staršev kot zelo pomembnega ocenil
oba socialna dejavnika. Največ (88,1 %) staršev je kot zelo pomembnega ocenilo
»Prehranjevanje in aktivno preživljanje časa skupaj z vsemi člani družine.«. 11,6 %
staršev meni, da je slednji še kar pomemben, 1 starš (0,4 %) pa je ocenil, da je čas, ko
družina skupaj obeduje in je aktivna, popolnoma nepomemben. »Pozitivni vzorci
prehranjevanja in gibanja v vrtcu, okolju.« so zelo pomemben dejavnik vpliva na
oblikovanje zdravega življenjskega sloga za 84,9 % staršev in še kar pomemben za 15,1
% staršev. Za nikogar izmed anketirancev ta dejavnik ni bil popolnoma nepomemben.
Rezultati za osebni dejavnik »Znanje staršev o prehrani in pomenu gibanja ter
zavedanje, da so odgovorni za oblikovanje otrokovega zdravega življenjskega sloga.« so
zelo podobni kot pri prejšnjem dejavniku. 83,5 % staršev ga je ocenilo kot zelo
pomembnega, kot še kar pomembnega 15,4 %, so pa 3 starši (1,1 %) mnenja, da je
njihovo znanje o prehrani in pomenu gibanja ter zavedanje, da so odgovorni za
oblikovanje otrokovega zdravega življenjskega sloga, popolnoma nepomembno. Tri
četrtine (74,4 %) anketiranih staršev je ocenilo, da je bio-fiziološki dejavnik »Želja
otroka po gibanju in nagnjenost k uživanju sadja, zelenjave.« zelo pomemben. 23,9 %
staršev ocenjuje, da je še kar pomemben, 1,8 % pa, da je popolnoma nepomemben. 66,7
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% staršev meni, da je osebni dejavnik »Dovolj časa za pripravo zdrave hrane in aktivno
preživljanje časa z otrokom.« zelo pomemben. Za tretjino (32,6 %) staršev je še kar
pomemben in za 2 (0,7 %) starša (zaposleni in brezposelni) popolnoma nepomemben.
Za malo več kot polovico (58,2 %) staršev je zelo pomemben dejavnik vpliva na
oblikovanje zdravega življenjskega sloga »Sestava in značilnosti prehrane v vrtcu.«. Ta
kulturno-družbeni dejavnik je še kar pomemben za 39,6 % staršev in popolnoma
nepomemben za 2,1 % anketirancev. Ekonomska dejavnika vpliva na oblikovanje
zdravega življenjskega sloga sta po oceni približno tretjine staršev zelo pomembna, še
kar pomembna pa za približno polovico staršev. Zanimiva je razlika v deležu staršev za
posamezni ekonomski dejavnik, ki so ju ocenili kot popolnoma nepomemben. Petina
(20,4 %) anketirancev je mnenja, da cena hrane sploh ne vpliva na oblikovanje zdravega
življenjskega sloga. »Mesečni družinski proračun, s katerim družina razpolaga.« pa naj
sploh ne bi vplival po mnenju desetine staršev 9,5 % staršev. Malo več kot petina (23,5
%) staršev ocenjuje kulturno-družbeni dejavnik »Uporaba medijev pri osveščanju
staršev o negativnih posledicah hranilno revne prehrane in telesne nedejavnosti.« kot
zelo pomemben, medtem ko ga enkrat večji delež (59,3 %) staršev ocenjuje kot še kar
pomembnega. Med vsemi dejavniki je bil slednji v največjem deležu ocenjen kot še kar
pomemben. Za 17,2 % staršev je popolnoma nepomemben dejavnik vpliva na
oblikovanje zdravega življenjskega sloga. Najmanjši delež (18,2 %) staršev je kot zelo
pomemben dejavnik ocenilo bio-fiziološki dejavnik »Otrok v veliki meri zavrača nova
živila in jedi.«. Za več kot polovico (57,2 %) staršev je slednji še kar pomemben in
glede na delež drugi med še kar pomembnimi dejavniki. Za četrtino (24,6 %) staršev je
otrokova lastnost pogostega zavračanja novih živil jedi popolnoma nepomemben
dejavnik vpliva na oblikovanje zdravega življenjskega sloga. Predvidevamo, da je v
primeru, ko otrok v veliki meri zavrača nova živila in jedi, potrebnega veliko več truda,
potrpežljivosti, inovativnosti in motivacije s strani staršev ob uvajanju novih živil, jedi.
Starši, ki so ocenili, da je dejavnik zelo pomemben, imajo najverjetneje več težav pri
uvajanju novih živil, jedi, posledično pa se predvidoma pri teh otrocih težje oblikuje
zdrav življenjski slog.
Na podlagi ocene dejavnikov vpliva na oblikovanje zdravega življenjskega sloga smo
pridobili informacije, kateri dejavnik je po mnenju staršev najvplivnejši (slika 11).
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Slika 11: Ocena dejavnikov vpliva na oblikovanje zdravega življenjskega sloga (N = 285)

Starši so tudi pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga, prav tako kot pri
oblikovanju prehranskih navad predšolskih otrok, najvišje ocenili socialna dejavnika –
vpliv družinskih navad in vzgleda (AS=2,88) in vpliv navad in vzgleda v vrtcu, okolju
(AS = 2,85). Kot zelo vplivni so sledili osebni dejavnik vpliva »Znanje staršev o
prehrani in pomenu gibanja ter zavedanje, da so odgovorni za oblikovanje otrokovega
zdravega življenjskega sloga.« (AS = 2,83) in bio-fiziološki dejavnik vpliva »Želja
otroka po gibanju in nagnjenost k uživanju sadja, zelenjave.« (AS = 2,73). Tik zatem
ponovno osebni dejavnik vpliva »Dovolj časa za pripravo zdrave prehrane in aktivno
preživljanje časa z otrokom.« (AS = 2,66) in nato še kulturno-družbeni »Sestava in
značilnosti prehrane v vrtcu.« (AS = 2,56). Starši so ocenili, da še kar vplivata
ekonomska dejavnika »Mesečni družinski proračun, s katerim družina razpolaga.« (AS
= 2,28) in »Cena hrane.« (AS = 2,08) ter kulturno-družbeni dejavnik »Uporaba medijev
pri osveščanju staršev o negativnih posledicah hranilno revne prehrane in telesne
nedejavnosti.« (AS = 2,06). Najmanjši, toda še vedno kar velik vpliv, so starši pripisali
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bio-fiziološkemu dejavniku vpliva »Otrok v veliki meri zavrača nova živila in jedi.«
(AS = 1,94).
Na 3-stopenjski lestvici so tako starši ocenili, da na oblikovanje zdravega življenjskega
sloga zelo vplivajo socialni (AS = 2,79) in kulturno-družbeni dejavniki vpliva (AS =
2,55), še kar velik vpliv imajo osebni (AS = 2,47), ekonomski (AS = 2,44) in biofiziološki dejavniki vpliva (AS = 2,07) (slika 12).
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1
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Slika 12: Ocena vpliva skupine dejavnikov vpliva na oblikovanje zdravega življenjskega sloga po
mnenju staršev (N = 285)

4.3

OBJEKTIVNO ZNANJE STARŠEV NA PODROČJU PREHRANJEVANJA
PREDŠOLSKIH OTROK

V 3. sklopu vprašalnika smo želeli oceniti objektivno znanje staršev na področju
prehranjevanja glede na podana nacionalna priporočila za otroke in mladostnike. S
pomočjo 6-stopenjske Likertove lestvice smo pridobili mnenje o primerni pogostnosti
uživanja posameznih skupin živil (slika 13). Slednje so v naslednjem vprašanju
anketnega vprašalnik razvrstili v skupino priporočenih ali odsvetovanih živil.
Glede na število pravilnih odgovorov smo starše s pomočjo mediane razvrstili v dve
skupini. Vsak pravilni odgovor je predstavljal vrednost 1 točke, nepravilni pa 0 točk. Po
seštevku vrednosti so starši z vsemi pravilnimi odgovori lahko zbrali največ 28 točk.
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Slika 13: Mnenje staršev (%) o primerni pogostnosti uživanja posameznih skupin živil za predšolske otroke (%) (N = 285)
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S pomočjo 6-stopenjske Likertove lestvice so starši ocenili primerno pogostnost
uživanja skupin živil, navedenih na sliki 13. Izbirali so lahko med stopnjami
pogostnosti: večkrat na dan, vsak dan, 3- do 4-krat na teden, 1- do 2-krat na teden,
enkrat na teden in enkrat na 2 tedna. Iz preglednice 7 in s slike 13 (odebeljeno označena
pisava deležev) je razviden delež staršev, ki so pravilno odgovorili, kako pogosto naj bi
predšolski otrok užival navedeno skupino živil. Relativno majhen delež (27,4 %) staršev
je pravilno odgovorilo glede primerne pogostnosti uživanja zelenjave, sadja in vode –
večkrat dnevno. Na sliki 13 lahko opazimo, da je 60,4 % staršev odgovorilo, naj bi
zelenjavo uživali vsak dan, 54,7 % je mnenja, da je vsakodnevno potrebno uživati sadje
in prav tako pogosto vodo ter nesladkan čaj (14,4 %). Starši torej vedo, da je potrebno
vsakodnevno uživati omenjene skupine živil, vendar glede na možne odgovore to
pomeni le enkrat dnevno, kar pa ni skladno s priporočili. Smernice zdravega
prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2005) navajajo priporočilo
pogostnosti uživanja sadja: »vsak dan (2-krat na dan)« in zelenjave: »vsak dan (2- do 3krat na dan), zato je bil pri teh dveh skupinah živil kot pravilni odgovor upoštevan tudi
odgovor »vsak dan«. Skupno je tako glede primerne pogostnosti uživanja zelenjave
pravilno odgovorilo 87,8 % staršev, glede sadja pa 94,7 % staršev. 84,6 % jih je
pravilno odgovorilo glede primerne pogostnosti uživanja vode in nesladkanega čaja
večkrat dnevno. Pričakovan pa je bil večji delež pravilnih odgovorov. Sklepamo, da
velika večina staršev otrokom še vedno za žejo dnevno nudi sokove, sladkan čaj in
morebitne druge napitke z dodanim sladkorjem. 69 % staršev ve, da naj bi predšolski
otroci hitro prehrano uživali enkrat/dva tedna ali manj pogosto. Nekateri so k vprašanju
pripisali, naj hitre prehrane sploh ne bi uživali. Več kot polovica (59,3 %) je pravilno
odgovorila, naj bi meso uživali 3- do 4-krat v tednu. Malo manj kot polovica je pravilno
odgovorila glede primerne pogostnosti uživanja jajc (49,1 %) in rib (43,5 %) 1- do 2krat tedensko ter dnevnega uživanja mleka, jogurta, kefirja, skute (44,6 %). Priporočila
navajajo dnevno uživanje tudi za skupino živil: kruh, riž, testenine. Za slednjo skupino
je pravilno odgovorilo le 32,3 % staršev. 22,5 % jih je pravilno odgovorilo, da naj bi
sokove in sladke pijače uživali enkrat/dva tedna. Le 20 % staršev ve, da naj bi
predšolski otroci uživali mesne izdelke 1- do 2-krat tedensko. Najmanjši delež pravilnih
odgovorov je glede primerne pogostnosti uživanja sladkega in slanega peciva (piškoti,
torte, burek) (16,8 %) in pudingov, desertov, sadnih jogurtov (9,8 %).
Preglednica 7: Delež pravilnih odgovorov (%) o primerni pogostnosti uživanja posamezne skupine
živil (N = 285)
Skupina živil
Pravilni odgovor (%)
zelenjava
27,4
sadje
40
kruh, riž, testenine
32,3
sladko in slano pecivo (piškoti, torte, burek)
16,8
meso
59,3
mesni izdelki (salame, klobase, hrenovke, pašteta, idr.)
20,0
ribe
43,5
jajca
49,1
mleko, navadni jogurt, kefir, skuta
44,6
pudingi, deserti, sadni jogurti
9,8
voda, nesladkan čaj
84,6
sokovi, sladke pijače
22,5
hitra prehrana (ocvrt krompirček, pica, hamburger, idr.)
69,1
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Pri razvrščanju posameznih skupin živil med priporočena ali odsvetovana je delež
pravilnih odgovorov večji. Vsi starši (100 %) so pravilno uvrstili zelenjavo, sadje, vodo
in nesladkan čaj med priporočena živila. Skoraj vsi so pravilno uvrstili meso (99 %),
ribe (oslič, postrv, tuno, sardelice) (98 %), mleko in mlečne izdelke (navadni jogurt,
kefir, skuta) (97 %), kruh, žita (96 %), stročnice (fižol, čičerika, leča, idr.) (96 %), jajca
(95 %) med priporočena živila in hitro prehrano (ocvrt krompirček, pica, hamburger,
idr.) (96 %) med odsvetovana živila. V slednjo je sokove in sladke pijače pravilno
uvrstilo 88 % staršev ter sladko in slano pecivo (piškoti, torte, burek) 85 % staršev.
Malo manj kot polovica staršev še vedno med priporočena živila nepravilno uvršča
pudinge, deserte in sadne jogurte. Slednje je 59 % staršev pravilno uvrstilo med
odsvetovana živila. 48 % staršev ve, da so lignji, morski sadeži, ribje palčke in surimi
odsvetovani v prehrani predšolskih otrok. Najmanj (33 %) pravilnih odgovorov je bilo
pri uvrščanju mesnih izdelkov (salam, klobas, hrenovk, paštet, idr.). Kar 67 % staršev
slednje še vedno uvršča med priporočena živila v prehrani predšolskih otrok
(Preglednica 8).
Preglednica 8: Delež pravilnih odgovorov (%) uvrstitve nekaterih skupin živil med priporočena ali
odsvetovana živila v prehrani predšolskih otrok (N = 285)
Skupina živil
Pravilni odgovor (%)
zelenjava
100
sadje
100
stročnice (fižol, čičerika, leča, idr.)
96
kruh, žita
96
sladko in slano pecivo (piškoti, torte, burek)
85
meso
99
mesni izdelki (salame, klobase, hrenovke, pašteta, idr.)
33
ribe (oslič, postrv, tuna, sardelice)
98
lignji in morski sadeži, ribje palčke, surimi
48
jajca
95
mleko in mlečni izdelki (navadni jogurt, kefir, skuta)
97
pudingi, deserti, sadni jogurti
59
voda, nesladkan čaj
100
sokovi, pijače z dodanim sladkorjem
88
hitro prehrana (ocvrt krompirček, pica, hamburger, idr.)
96

62,5 % staršev je odgovorilo na 19 ali več vprašanj pravilno in so se tako uvrstili v
skupino staršev z več znanja. V skupino staršev z manj znanja se je uvrstilo preostalih
37,5 %, ki so na manj kot 19 vprašanj odgovorili pravilno (Preglednica 9).
Preglednica 9: Razdelitev anketirancev glede na stopnjo objektivnega znanja na področju
prehranjevanja (%) (N = 285)
Stopnja objektivnega znanja1
Delež (%)
Več znanja
62,5
Manj znanja
37,5
OPOMBA:
1
objektivno znanje o prehrani predšolskih otrok

Slika 14 prikazuje frekvenčno porazdelitev doseženih točk oziroma pravilnih odgovorov
anketirancev na vprašanja 3. sklopa. Porazdelitev vrednosti seštevka pravilnih
odgovorov se približuje normalni. Največja pogostost je med skupnim seštevkom 18 in
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22 točk. Zgoščena desna porazdelitev kaže na to, da je večina anketirancev na 64 % ali
več vprašanj odgovorila pravilno. Nagib krivulje v levo pa prikazuje, da so med
anketiranci tudi takšni, ki so na manj kot 53 % vprašanj odgovorili pravilno.

Slika 14: Frekvenčna porazdelitev doseženih točk (pravilnih odgovorov) staršev pri vprašanjih iz
znanja o prehrani predšolskih otrok (N = 285)

4.3.1 Vpliv stopnje izobrazbe na objektivno znanje o prehrani predšolskih otrok
Rezultati statistične analize kažejo na to, da je objektivno znanje staršev na področju
prehrane predšolskih otrok statistično značilno odvisno od stopnje izobrazbe
anketirancev (Preglednica 10) (p = 0,000, Priloga B). 4,9 % anketirancev z najvišjo
stopnjo izobrazbe (magisterij stroke/doktorat znanosti) se je uvrstilo v skupino z več
objektivnega znanja, 0,7 % pa v skupino z manj objektivnega znanja o prehrani
predšolskih otrok. Med starši z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo se jih je 32,6 %
uvrstilo v skupino z več znanja in 8,1 % v skupino z manj znanja o prehrani predšolskih
otrok. Zanimivo je, da se je enak delež (5,3 % vseh anketirancev z višješolsko
izobrazbo) uvrstil v skupino z več in z manj objektivnega znanja o prehrani predšolskih
otrok. Starši s srednješolsko izobrazbo so se z večjim deležem (22,1 % vseh
anketirancev) uvrstili v skupino z manj znanja in z nekoliko manjšim deležem (19,6 %
vseh anketirancev) v skupino z več znanja o prehrani predšolskih otrok. Starši z najnižjo
stopnjo izobrazbe (osnovnošolsko) so se v celoti uvrstili v skupino z manj objektivnega
znanja o prehrani predšolskih otrok. Višja kot je torej stopnja izobrazbe, v povprečju
več znanja imajo starši o prehrani predšolskih otrok (SCC = 0,415, p = 0,000, Priloga
C).
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Preglednica 10: Vpliv stopnje formalne izobrazbe na objektivno znanje o prehrani predšolskih
otrok (%) (N = 285)
Stopnja formalne izobrazbe (%)
Stopnja
Magisterij
Srednja Višja
objektivnega
Osnovna šola
Visokošolska/univerzitetna stroke/doktorat
šola
šola
znanja1
znanosti
Manj znanja
1,4
22,1
5,3
8,1
0,7
Več znanja
0
19,6
5,3
32,6
4,9
OPOMBE:
1
objektivno znanje o prehrani predšolskih otrok
Statistično značilna razlika s Fisherjevim eksaktnim testom: p = 0,000

4.3.2 Vpliv spola na objektivno znanje o prehrani predšolskih otrok
Ugotovljena je bila statistično značilna odvisnost med spolom in objektivnim znanjem
anketirancev (p = 0,000, Priloga D). Iz preglednice 11 je razvidno, da se je večina (57,5
%) žensk uvrstila v skupino z več znanja, medtem ko se je pri moških manjši delež (4,9
%) uvrstil v omenjeno skupino. 28,8 % žensk in 8,8 % moških se je uvrstilo v skupino z
manj objektivnega znanja o prehrani predšolskih otrok. Pričakovano je bilo, da imajo
mame otrok (ženske) več znanja o prehrani predšolskih otrok kot očetje (moški), saj se
že v času nosečnosti aktivno posvetijo pridobivanju informacij o skrbi za otroka. Po
rojstvu otroka pridobljeno znanje nadgrajujejo in z otrokom, vsaj v prvem letu starosti,
preživijo več časa.
Preglednica 11: Vpliv spola na objektivno znanje o prehrani predšolskih otrok (%) (N = 285)
Stopnja objektivnega znanja1 (%)
Spol

Manj znanja

Več znanja

Moški

8,8

4,9

Ženski
OPOMBE:
1
objektivno znanje o prehrani predšolskih otrok
Statistično značilna razlika s χ2 testom: p = 0,000

28,8

57,5

4.3.3 Vpliv objektivnega znanja na zadovoljstvo s ponudbo prehrane v vrtcu
V preglednici 12 je prikazana stopnja zadovoljstva s ponudbo prehrane v vrtcu glede na
ugotovljeno objektivno znanje o prehrani predšolskih otrok. Ugotovljena je bila
statistično značilna odvisnost (p = 0,043, Priloga E) med zadovoljstvom s ponudbo
prehrane v vrtcu in stopnjo objektivnega znanja anketirancev. Starši, ki so se uvrstili v
skupino z več objektivnega znanja o prehrani predšolskih otrok, so v večjem deležu zelo
(46,0 %) in še kar (15,8 %) zadovoljni s ponudbo prehrane v vrtcu. Starši z manj
objektivnega znanja pa so v manjšem deležu zelo (37,5 %) zadovoljni in še kar (14,0 %)
zadovoljni. 0,7 % staršev z več znanja sploh ni zadovoljnih, medtem ko nihče od staršev
z manj objektivnega znanja o prehrani predšolskih otrok ni bil nezadovoljen s ponudbo
prehrane v vrtcu. Zavedati se je potrebno, da so vedno možne izboljšave trenutne
ponudbe prehrane. Predvidevamo, da imajo starši z več znanja tudi večja pričakovanja
in višje standarde, zato je ugotovljen rezultat povsem utemeljen.
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Preglednica 12: Vpliv objektivnega znanja na zadovoljstvo s ponudbo prehrane v vrtcu (%) (N =
285)
Stopnja objektivnega znanja1 (%)
Zadovoljstvo s ponudbo prehrane v vrtcu
Manj znanja
Več znanja
Sploh ne
0,0
0,7
Še kar
14,0
15,8
Zelo
37,5
46,0
OPOMBE:
1
objektivno znanje o prehrani predšolskih otrok
Statistično značilna razlika s Fisherjevim eksaktnim testom: p = 0,043

4.3.4 Vpliv objektivnega znanja na pomembnost ponudbe kruha brez dodanih
aditivov in konzervansov ter z zmanjšano vsebnostjo soli
Anketiranci so v enem izmed vprašanj ovrednotili različne dejavnike prehrane po
pomembnosti od 1 (sploh se mi ne zdi pomembno) do 5 (zdi se mi zelo pomembno).
Preglednica 13 prikazuje rezultate pomembnosti ponudbe kruha brez dodanih aditivov
in konzervansov ter z zmanjšano vsebnostjo soli. Ugotovljena je bila statistično značilna
odvisnost med objektivnim znanjem staršev (p = 0,038, Priloga F) in pomembnostjo
ponudbe kruha brez dodanih aditivov in konzervansov ter z zmanjšano vsebnostjo soli.
45,3 % anketirancev z več znanja je omenjen dejavnik ovrednotilo kot zelo pomemben,
prav tako 21,1 % staršev z manj znanja. Kot pomembnega ga je ovrednotilo 10,5 %
staršev z več znanja in 9,8 % staršev z manj znanja. 4,9 % anketirancem z več znanja in
5,3 % z manj znanja se ponudba kruha brez dodanih aditivov in konzervansov ter z
zmanjšano vsebnostjo soli ne zdi niti nepomembna, niti pomembna. Enakemu deležu
(1,4 %) staršev z več in z manj znanja se dejavnik ne zdi pomemben. Presenetljivo je,
da se 0,4 % staršev z več znanja sploh ne zdi pomembno, ali so kruhu, ki ga vrtec nudi
otrokom, dodani aditivi in konzervansi ter vsebuje manjši delež soli. Med starši z manj
znanja ni bilo nikogar, ki se mu dejavnik sploh ne bi zdel pomemben.
Preglednica 13: Vpliv objektivnega znanja na pomembnost ponudbe kruha brez dodanih aditivov
in konzervansov ter z zmanjšano vsebnostjo soli (%) (N = 285)
Stopnja objektivnega znanja1 (%)
Pomembnost ponudbe kruha brez dodanih aditivov
Manj znanja
Več znanja
in konzervansov ter z zmanjšano vsebnostjo soli
Sploh se mi ne zdi pomembno
0,0
0,4
Ne zdi se mi pomembno
1,4
1,4
Ne zdi se mi niti nepomembno, niti pomembno
5,3
4,9
Zdi se mi pomembno
9,8
10,5
Zdi se mi zelo pomembno
21,1
45,3
OPOMBE:
1
objektivno znanje o prehrani predšolskih otrok
Statistično značilna razlika s Fisherjevim eksaktnim testom: p = 0,038

4.3.5 Vpliv objektivnega znanja na mnenje staršev o ceni vrtčevske prehrane
(1,30 €/dan/otroka)
Primerjava mnenja o ceni vrtčevske prehrane v odvisnosti od objektivnega znanja o
prehrani predšolskih otrok je pokazala statistično odvisnost med spremenljivkama
(Preglednica 14) (p = 0,029, Priloga G). 47 % staršev z več znanja je ceno označilo kot
ustrezno, prav tako tudi 31,9 % staršev z manj znanja. Mnenje, da je cena 1,30 € na dan
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za posameznega otroka prenizka je izrazilo 8,1 % staršev z več znanja in 1,4 % staršev z
manj znanja. Sklepamo, da se starši zavedajo, da bi dvig dnevne cene prehrane na
otroka lahko omogočil nakup kakovostnejših surovin in s tem dvig kakovosti vrtčevske
prehrane. 6,7 % staršev z več znanja in 3,2 % staršev z manj znanja nima
izoblikovanega mnenja o ceni vrtčevske prehrane.
Preglednica 14: Vpliv objektivnega znanja o prehrani predšolskih otrok na mnenje o ceni vrtčevske
prehrane (1,30 €/dan/otroka) (%) (N = 285)
Stopnja objektivnega znanja1 (%)
Mnenje o ceni vrtčevske prehrane
Manj znanja
Več znanja
Prenizka
1,4
8,1
Ustrezna
31,9
47,0
Previsoka
1,1
0,7
Nimam mnenja
3,2
6,7
OPOMBE:
1
objektivno znanje o prehrani predšolskih otrok
Statistično značilna razlika s Fisherjevim eksaktnim testom: p = 0,029

4.3.6 Vpliv objektivnega znanja na izbiro dejavnikov, ki po mnenju staršev
vplivajo na oblikovanje prehranskih navad predšolskega otroka
Statistična analiza izbranih dejavnikov, ki po mnenju staršev vplivajo na oblikovanje
prehranskih navad otroka, je pokazala statistično značilno odvisnost med znanjem o
prehrani predšolskih otrok in tremi dejavniki, navedenimi v preglednici 15 (p = 0,000, p
= 0,005, p = 0,008, Priloga H). Glede na čas, ki ga otroci preživijo v vrtcu, in število
obrokov, ki jih tam zaužijejo, je zanimivo, da je malo več kot polovica (53,7 %) staršev
z več znanja in malo manj kot tretjina (27,4 %) staršev z manj znanja izbrala dejavnik
»Navade, vzgledi in vzgoja v vrtcu«. »Vpliv bratov in sester« je izbralo 29,8 % staršev
z več znanja in 9,1 % staršev z manj znanja. Statistično značilna razlika se je pokazala
še pri izbranem dejavniku »Vpliv starih staršev, stricev, tet, idr.«. Predvidevamo, da je
pri tem zelo odvisen čas, ki ga otroci preživijo z razširjeno družino.
Preglednica 15: Vpliv objektivnega znanja na izbiro dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje
prehranskih navad predšolskega otroka (%) (N = 285)
OPOMBA:
Stopnja objektivnega znanja1 (%)
Statistično
značilna
Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje
Manj znanja
Več znanja
razlika s χ2
prehranskih navad predšolskega otroka
testom:
Vpliv bratov in sester
9,1
29,8
p = 0,000
Vpliv starih staršev, stricev, tet, idr.
6,3
20,0
p = 0,005
Navade, vzgledi in vzgoja v vrtcu
27,4
53,7
p = 0,008
OPOMBA:
1
objektivno znanje o prehrani predšolskih otrok

4.3.7 Vpliv objektivnega znanja na mnenje staršev o vplivu nekaterih dejavnikov
na oblikovanje zdravega življenjskega sloga
Pri oceni stopnje vpliva nekaterih dejavnikov na oblikovanje zdravega življenjskega
sloga, je bila prav tako ugotovljena statistično značilna odvisnost med znanjem in tremi
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dejavniki, navedenimi v preglednici 16 (p = 0,000, p = 0,001, p = 0,039, Priloga T). Kot
zelo pomemben je dejavnik »Znanje staršev o prehrani in pomenu gibanja ter zavedanje,
da so odgovorni za oblikovanje otrokovega zdravega življenjskega sloga.« ocenilo 56,1
% staršev z več objektivnega znanja in 27,4 % staršev z manj objektivnega znanja o
prehrani predšolskih otrok. Kot še kar pomembnega ga je označilo 9,5 % staršev z manj
objektivnega znanja in 6 % staršev z več objektivnega znanja o prehrani predšolskih
otrok. Manj kot 1 % (0,7 %) staršev z manj objektivnega znanja ga je ocenilo kot
popolnoma nepomembnega, enako pa je ocenilo 0,4 % staršev z več objektivnega
znanja o prehrani predšolskih otrok. Malo več kot polovica (56,6 %) staršev z več
objektivnega znanja je ocenila dejavnik »Pozitivni vzorci prehranjevanja in gibanja v
vrtcu, okolju.« kot zelo pomemben. Prav tako ga je ocenilo malo manj kot tretjina (28,4
%) staršev z manj objektivnega znanja o prehrani predšolskih otrok. Podoben odstotek
(9,1 %) anketiranih staršev z manj objektivnega znanja in 6 % staršev z več
objektivnega znanja o prehrani predšolskih otrok kot pri prvem dejavniku je »Pozitivne
vzorce prehranjevanja in gibanja v vrtcu, okolju.« ocenil kot še kar pomemben. Nihče
izmed staršev ga ni ocenil kot popolnoma nepomembnega. Tretji dejavnik, pri katerem
je bila ugotovljena statistično značilna razlika glede na objektivno znanje o prehrani
predšolskih otrok, je bil »Dovolj časa za pripravo zdrave prehrane in aktivno
preživljanje časa z otrokom.«. Kot zelo pomembnega ga je ocenila malo manj kot
polovica (44,2 %) staršev z več objektivnega znanja in malo manj kot četrtina staršev z
manj objektivnega znanja o prehrani predšolskih otrok. 18,2 % staršev z več
objektivnega znanja je omenjeni dejavnik ocenilo kot še kar pomemben, prav tako 14,4
% staršev z manj objektivnega znanja o prehrani predšolskih otrok. Kot popolnoma
nepomembnega ga ni ocenil nihče izmed staršev z več objektivnega znanja o prehrani
predšolskih otrok, ga je pa tako ocenilo 0,7 % staršev z manj objektivnega znanja.
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Preglednica 16: Vpliv objektivnega znanja na oceno stopnje vpliva nekaterih dejavnikov na
oblikovanje zdravega življenjskega sloga (%) (N = 285)
OPOMBA:
Stopnja objektivnega znanja1 (%)
Statistično
značilna razlika
Dejavniki vpliva na
s Fisherjevim
oblikovanje zdravega
Manj znanja
Več znanja
eksaktnim
življenjskega sloga
testom:
0,7

0,4

9,5

6,0

Zelo

27,4

56,1

Sploh ne

0,0

0,0

9,1

6,0

Zelo

28,4

56,6

Sploh ne

0,7

0,0

14,4

18,2

22,5

44,5

Sploh ne
Še kar

Še kar

Še kar

Znanje staršev o prehrani in
pomenu gibanja ter
zavedanje, da so odgovorni
za oblikovanje otrokovega
zdravega življenjskega sloga.

Pozitivni vzorci
prehranjevanja in gibanja v
vrtcu, okolju.

Dovolj časa za pripravo
zdrave prehrane in aktivno
preživljanje časa z otrokom.

Zelo

p = 0,000

p = 0,001

p = 0,039

OPOMBA:
1
objektivno znanje o prehrani predšolskih otrok

4.4

PREHRANSKI SLOG DRUŽIN OTROK V VRTCU VELENJE

Cilj 4. sklopa vprašalnika je bil določiti prehranski in življenjski slog anketiranih staršev
in njihovih družin. S pomočjo standardiziranih vprašanj, prilagojenih ciljni skupini in ob
upoštevanju značilnosti makro- in mikrookolja družin smo pridobili podatke, ki so nam
omogočili razvrstitev v skupino z zdravim ali povprečnim ali manj zdravim
prehranskim in življenjskim slogom.
Družine anketirancev smo razdelili v 3 skupine s pomočjo razdelitve na tercile.
Odgovori so bili vrednoteni od 1 do največ 6 točk, v odvisnosti od števila in vsebine
možnih odgovorov na posamezno vprašanje. Vrednotenje posameznega odgovora je
bilo opravljeno ob upoštevanju nacionalnih in splošnih priporočil pristojnih institucij.
Sledil je potek kodiranja odgovorov. Slednje smo smiselno združili, da je omogočena
primerjava z rezultati podobnih, predhodno opravljenih raziskav.
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Delež (%)

Slika 15 prikazuje rezultate vprašanja o pogostnosti skupnega obedovanja vseh članov
družine na teden. Največ (36,5 %) anketirancev obeduje z vsemi člani družine 3- do 5krat tedensko. Družine 27,4 % anketirancev skupaj obedujejo 6- do 8-krat na teden,
enak delež družin anketirancev pa več kot 8-krat na teden. Manj kot desetina (8,8 %)
družin skupaj obeduje do 2-krat tedensko ali še celo to ne.
100
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3- do 5-krat

6- do 8-krat

Več kot 8-krat

0- do 2-krat

Slika 15: Število skupnih obrokov vseh članov družine/teden (%) (N = 285)

Vzgojno-izobraževalne metode in pristopi staršev izredno vplivajo na oblikovanje
prehranskih navad in življenjskega sloga. Zanimalo nas je, ali starši otroke spodbujajo k
zdravemu prehranjevanju (Preglednica 17).
Preglednica 17: Spodbujanje otrok k zdravemu prehranjevanju (%) (N = 285)
Delež (%)
Da
80,0
Ne
1,8
Občasno
18,2

80 % anketirancev je odgovorilo, da otroke redno spodbujajo k zdravemu
prehranjevanju. Skoraj celotna preostala petina (18,2 %) staršev pa otroke občasno
spodbuja. Zanemarljivih 1,8 % anketiranih staršev je takšnih, ki otrok ne spodbujajo k
zdravemu prehranjevanju. V splošnem ugotavljamo, da naši anketiranci v primerjavi z
rezultati raziskave, ki jo je opravila Kukovec (2013), v bistveno večjem deležu otroke
spodbujajo k zdravim prehranskim navadam in v manjšem deležu to počnejo le
občasno.
Preglednica 18: Uporaba posameznega živila kot nagrade (%) (N = 285)
Delež (%)
Nikoli.
27,7
Občasno, ko ga želim spodbuditi, da poje živilo/obrok, ki ga
30,2
sicer najverjetneje ne bi.
Občasno, za vzorno obnašanje ali uspeh.
41,8
Vedno ga tako spodbudim, kadar me ne uboga.
0,4

Iz preglednice 18 je razvidno, da le malo manj kot tretjina staršev ne uporablja
posameznega živila kot nagrade (27,7 %). Največ (41,8 %) staršev se poslužuje
nagrajevanja s hrano v primeru vzornega obnašanja ali doseženega uspeha otroka.
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Tretjina (30,2 %) staršev z dotičnim živilom nagrajuje, ko želijo otroka spodbuditi, da
poje živilo/obrok, ki ga sicer najverjetneje ne bi. 1 starš (0,4 %) se nagrajevanja s hrano
poslužuje vedno, kadar ga otrok ne uboga.
Preglednica 19: Običajno ponujeni napitek, ki ga starši ponudijo otroku za žejo (%) (N = 285)
Delež (%)
Voda
69,1
Sok, razredčen sadni sirup
15,1
Razredčen sok
14,7
Sladkan čaj
0,4
Nesladkan čaj
0,7
Gazirana pijača
0

Skoraj tri četrtine (69,1 %) staršev otrokom običajno za žejo nudi vodo. 15,1 % staršev
nudi za žejo otroku sok ali razredčen sadni sirup. Približno enak delež (14,7) staršev
nudi otroku za žejo razredčen sok. 1,1 % staršev običajno otroku nudi čaj za žejo. 0,4 %
staršev ponudi sladkan čaj, 0,7 % pa nesladkan čaj. Spodbudno je dejstvo, da nihče od
staršev predšolskim otrokom ne nudi gaziranih pijač (Preglednica 19).

Delež (%)

Dokazano je, da tako odrasli kot otroci in mladostniki v Sloveniji zaužijejo prevelike
količine soli. Končno pripravljen obrok v večini primerov že vsebuje zadostno količino
soli, zato je dosoljevanje pri mizi nepotrebno. Zanimalo nas je, koliko anketirancev si
pri mizi dodatno soli hrano in ali jo dosolijo zgolj iz navade, še preden jed poskusijo
(Slika 16). Polovica (50,2 %) anketirancev je odgovorila, da hrano pri mizi dosolijo
samo, kadar le-ta ni dovolj slana. Prag zaznavanja slanega okusa je specifičen za
vsakega posameznika, zato je mnenje, ali je hrana dovolj slana ali ne, zelo subjektivno
in relativno. Preostala polovica (49,5 %) nikoli ne dosoli hrane pri mizi. Zanemarljivih
0,4 % anketirancev pa hrano skoraj vedno soli, še preden jo poskusi, torej iz navade.
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Samo, ko hrana ni dovolj
slana

Nikoli

Skoraj vedno, še preden
poskusim

Slika 16: Pogostnost dosoljevanja jedi pri mizi (starši) (%) (N = 285)

Nenehno uživanje prigrizkov med obroki je odsvetovano, saj otroka tako navadimo, da
vedno nekaj »grizlja«. V kolikor gre obenem še za nezdrave sladke in slane prigrizke,
dodatno povečamo možnosti za pojav hranilne podhranjenosti, čezmerne telesne mase
ali debelosti, kroničnih nenalezljivih bolezni in spodbudimo oblikovanje nezdravih
prehranskih navad ter življenjskega sloga. Sladki in slani prigrizki so v današnjem času
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dostopni na vsakem koraku, zato je pomembno, da otroke poučimo o vplivu le-teh na
zdravje in potrebnem zmernem, občasnem uživanju, ob vsakodnevni energijsko in
hranilno uravnoteženi prehrani. Skoraj tri četrtine (73 %) staršev je navedlo, da otroci
občasno uživajo sladke in slane prigrizke. 13 % je odgovorilo, da njihovi otroci nikoli
ne uživajo sladkih in slanih prigrizkov. Desetina (10,5 %) jih uživa občasno, vendar le
ob povečani telesni dejavnosti. 3,2 % staršev ima vedno nekaj »pri roki«, saj otrok želi
nenehno nekaj »grizljati«, torej gre že za izoblikovano prehransko navado. 0,4 %
staršev otroku ne omejuje dostopa do sladkih in slanih prigrizkov, zato jih pogosto
uživa (Preglednica 20).
Preglednica 20: Pogostnost uživanja sladkih in slanih prigrizkov med obroki (otroci) (%) (N = 285)
Delež (%)
Nikoli
13,0
Občasno
73,0
Občasno, ob povečani telesni dejavnosti
10,5
Pogosto želi nekaj grizljati, zato imam vedno nekaj »pri roki«.
3,2
Pogosto, saj ima neomejen dostop do sladkih in slanih prigrizkov.
0,4

Eden izmed pomembnejših pokazateljev je tudi pogostnost prehranjevanja v
restavracijah s hitro prehrano. V preglednici 21 so prikazani rezultati odgovorov
anketirancev o pogostnosti družinskega obiskovanja restavracij s hitro prehrano. 64,6 %
jih obiskuje nekajkrat letno, malo manj kot petina (17,5 %) 2- do 3-krat na mesec, 14 %
pa nikoli. 2,8 % anketirancev je odgovorilo, da z družino enkrat tedensko obiščejo
restavracijo s hitro prehrano, 1,1 % pa jih obišče kar 2- do 3-krat tedensko. Nobena
družina od anketiranih staršev se v restavracijah ne prehranjuje dnevno.
Preglednica 21: Pogostnost družinskega obiskovanja restavracij s hitro prehrano (%) (N = 285)
Delež (%)
Nikoli
14
Nekajkrat na leto
64,6
2- do 3-krat na mesec
17,5
Enkrat na teden
2,8
2- do 3-krat na teden
1,1
Vsak dan
0

Zbrani rezultati odgovorov 4. sklopa (Slika 17) so pokazali, da ima večina (39 %)
družin anketirancev povprečen prehranski in življenjski slog. 35 % družin ima manj
zdrav prehranski in življenjski slog, malo več kot četrtina (26 %) pa zdrav prehranski in
življenjski slog. Žal je slednjih najmanj. Zanimivo je, da je razlika v deležu družin,
anketiranih s povprečnim ter manj zdravim prehranskim in življenjskim slogom, zelo
majhna. V obe skupini se je uvrstilo več kot ena tretjina anketirancev.
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Povprečen prehranski in
življenjski slog
Manj zdrav prehranski in
življenjski slog
Zdrav prehranski in življenjski
slog

Slika 17: Razdelitev deleža družin anketirancev (%) glede na prehranski in življenjski slog (N =
285)

4.4.1 Vpliv objektivnega znanja o prehrani predšolskih otrok na prehranski in
življenjski slog družin anketirancev
Po pridobljeni informaciji o objektivnem znanju anketiranih staršev ter prehranskem in
življenjskem slogu njihovih družin, nas je zanimalo, ali sta prehranski in življenjski slog
njihovih družin statistično značilno odvisna od manj ali več objektivnega znanja staršev
o prehrani predšolskih otrok. Ugotovljena je bila statistično značilna odvisnost
(p=0,000, Priloga J) in pozitivna korelacija (SCC = 0,375, p = 0,000, Priloga K) med
objektivnim znanjem anketirancev o prehrani predšolskih otrok ter prehranskim in
življenjskim slogom njihovih družin (Preglednica 22). Več kot imajo starši objektivnega
znanja o prehrani predšolskih otrok, bolj zdrav je prehranski in življenjski slog njihovih
družin, ali obratno, manj kot imajo starši objektivnega znanja o prehrani predšolskih
otrok, manj zdrav je prehranski in življenjski slog njihovih družin. Tudi Peters in sod.
(2014) so ugotovili, da so starši z zdravim življenjskim slogom v splošnem pokazali več
znanja o prehrani. Največji delež (20,0 %) družin anketiranih staršev z manj
objektivnega znanja se je uvrstil v skupino z manj zdravim prehranskim in življenjskim
slogom. V slednjo se je uvrstil najmanjši delež (15,1 %) družin anketiranih staršev z več
objektivnega znanja. 12,3 % staršev z manj objektivnega znanja o prehrani predšolskih
otrok se je z družino uvrstilo v skupino s povprečnim prehranskim in življenjskim
slogom, kamor se je uvrstilo tudi malo več kot četrtina (26,3 %) družin staršev z več
objektivnega znanja o prehrani predšolskih otrok. Zdrav prehranski in življenjski slog
ima 5,3 % družin anketirancev z manj objektivnega znanja o prehrani predšolskih otrok
in malo več kot petina (21,1 %) družin anketirancev z več objektivnega znanja o
prehrani predšolskih otrok.
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Preglednica 22: Vpliv objektivnega znanja anketirancev o prehrani predšolskih otrok na
prehranski in življenjski slog njihovih družin (%) (N = 285)
Stopnja objektivnega znanja1 (%)
Prehranski in življenjski slog družin
Manj znanja
Več znanja
Manj zdrav prehranski in življenjski slog
20,0
15,1
Povprečen prehranski in življenjski slog
12,3
26,3
Zdrav prehranski in življenjski slog
5,3
21,1
OPOMBA:
1
objektivno znanje o prehrani predšolskih otrok

4.4.2 Vpliv stopnje dosežene formalne izobrazbe anketirancev na prehranski in
življenjski slog njihovih družin
Pričakovano je bilo, da socio-demografski dejavniki statistično značilno vplivajo na
prehranski in življenjski slog anketiranih staršev, kar smo predvideli tudi v eni izmed
postavljenih hipotez. S statistično analizo rezultatov vpliva socio-demografskih
spremenljivk na prehranski in življenjski slog družin anketirancev je bila dokazana le
statistično značilna odvisnost med stopnjo dosežene formalne izobrazbe ter prehranskim
in življenjskim slogom družin anketirancev (p = 0,019, Priloga L). V preglednici 23 so
prikazani rezultati vpliva stopnje dosežene formalne izobrazbe staršev na prehranski in
življenjski slog družin anketirancev. 1,1 % družin staršev z osnovnošolsko izobrazbo se
je uvrstilo v skupino z manj zdravim prehranskim in življenjskim slogom, v skupino s
povprečnim se ni uvrstila nobena izmed družin staršev z osnovnošolsko izobrazbo, v
skupino z zdravim prehranskim in življenjskim slogom pa 1 (0,4 %) družina staršev z
osnovnošolsko izobrazbo. Malo manj kot petina (18,2 %) družin staršev s srednješolsko
izobrazbo se je uvrstilo v skupino z manj zdravim prehranskim in življenjskim slogom,
manjši delež (15,4 %) slednjih se je uvrstilo v skupino s povprečnim prehranskim in
življenjskim slogom, 8,1 % pa je bilo takšnih, ki so se uvrstili v skupino z zdravim
prehranskim in življenjskim slogom. Delež družin anketirancev z visokošolsko
izobrazbo se je v obsegu 4,2 % uvrstil v skupino z manj zdravim prehranskim in
življenjskim slogom, in malo večji delež (4,6 %) v skupino s povprečnim prehranskim
in življenjskim slogom, 1,8 % pa se jih je uvrstilo v skupino z zdravim prehranskim in
življenjskim slogom. Najmanjši delež (10,2 %) družin anketirancev z visokošolsko ali
univerzitetno izobrazbo se je uvrstil v skupino z manj zdravim prehranskim in
življenjskim slogom, 16,5 % se jih je uvrstilo v skupino s povprečnim prehranskim in
življenjskim slogom, 14 % pa v skupino z zdravim prehranskim in življenjskim slogom.
Družine anketirancev z najvišjo doseženo stopnjo formalne izobrazbe (magisterij
stroke/doktorat znanosti) so se v obsegu enakega deleža (2,1 %) uvrstile v skupino s
povprečnim in zdravim prehranskim ter življenjskim slogom, 1,4 % pa se jih je uvrstilo
v skupino z manj zdravim življenjskim slogom. Peters in sod. (2014) v primerjalni
raziskavi odnosa staršev z manj zdravim in zdravim življenjskim slogom statistično
značilne odvisnosti glede na formalno izobrazbo niso ugotovili, saj je vsaj eden od
staršev v posamezni družini imel najmanj univerzitetno izobrazbo. Anketirance smo
spraševali le o njihovi formalni izobrazbi, ne pa tudi o partnerjevi. V prihodnje bi bilo
smiselno razširiti raziskavo tudi v tej smeri.
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Preglednica 23: Vpliv stopnje dosežene formalne izobrazbe staršev na prehranski in življenjski slog
družin anketirancev (%) (N = 285)
Prehranski in življenjski slog (%)
Dosežena formalna izobrazba staršev
Manj zdrav
Povprečen
Zdrav
osnovna šola
1,1
0,0
0,4
srednja šola
18,2
15,4
8,1
višja šola
4,2
4,6
1,8
visokošolska/univerzitetna
10,2
16,5
14,0
magisterij stroke/doktorat znanosti
1,4
2,1
2,1
OPOMBA:
Statistično značilna razlika s Fisherjevim eksaktnim testom: p = 0,019

Ker glede na prehranski in življenjski slog družin v povezavi z ostalimi sociodemografskimi podatki ni bilo dokazane statistično značilne odvisnosti, nas je zanimalo,
ali morda obstaja statistično značilna odvisnost s katero od posameznih spremenljivk iz
4. sklopa anketnega vprašalnika. V nadaljevanju smo tako opravili statistično analizo
rezultatov za posamezne spremenljivke, s pomočjo katerih smo določili prehranski in
življenjski slog družin anketirancev, v odvisnosti od posamezne socio-demografske
spremenljivke.
4.4.3 Vpliv socio-demografskih dejavnikov na posamezne kazalnike
prehranskega in življenjskega sloga družin otrok, ki obiskujejo Vrtec
Velenje
Zanimiva je bila ugotovitev statistično značilne odvisnosti med spolom staršev in
uporabo posameznega živila kot nagrade (p = 0,000, Priloga M). Ugotovili smo, da
se v splošnem očetje pogosteje poslužujejo nagrajevanja s posameznimi živili kot
matere.
Presenetila nas je ugotovitev statistično značilne odvisnosti med tipom naselja, v
katerem družina živi in vrsto najpogosteje ponujenega napitka otroku za žejo (p =
0,004, Priloga S). Otroci, ki živijo v mestu, v splošnem pogosteje uživajo vodo kot
najpogostejši napitek za žejo in zaužijejo manj sladkih pijač ali pijač z dodanim
sladkorjem. V splošnem ugotavljamo, da četrtina več otrok iz velenjskega vrtca v
primerjavi z otroki iz sevniških vrtcev najpogosteje uživa za žejo vodo, v manjših
deležih pa sok, sladkan in nesladkan čaj (Traven, 2010). Predvidevamo, da tolikšno
odstopanje lahko pripišemo uspešnemu ozaveščanju o pomenu pitja vode in škodljivosti
sladkih pijač, saj je bila raziskava v sevniških vrtcih izvedena pred osmimi leti.
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SKLEPI

Na podlagi ugotovitev iz opravljene anketne raziskave o odnosu staršev do pomena
zdravih prehranskih navad predšolskih otrok in njihovega zadovoljstva s prehransko
oskrbo v Vrtcu Velenje lahko povzamemo naslednje sklepe:
-

Iz rezultatov statistične obdelave odgovorov na vprašanja o vključenosti staršev
otrok v Vrtcu Velenje na področju vrtčevske prehrane smo ugotovili, da se
starši posredno (spremljanje jedilnikov) in neposredno (komunikacija s
strokovnimi delavci o prehranjevanju njihovih otrok, podajanjem
predlogov) vključujejo na področje vrtčevske prehrane. Hipotezo 1 lahko
delno potrdimo, saj je delež staršev, ki se posredno in neposredno
vključujejo različen. 90 % anketirancev se posredno z rednim ali občasnim
spremljanjem jedilnikov vključuje na področje vrtčevske prehrane, za kar lahko
potrdimo naše predvidevanje, da so starši v veliki meri vključeni na področju
vrtčevske prehrane. Ker pa se v obdobju enega meseca z neposrednim
pogovorom s strokovnimi delavci vključuje le 58,6 % anketirancev in predloge
glede prehrane v vrtcu podaja zgolj 4,9 % anketirancev, hipoteze 1 ne moremo v
celoti potrditi. Starši so vključeni na področju vrtčevske prehrane, vendar velika
stopnja vključenosti ne velja za neposredno vključevanje, temveč le za posredno.

-

Ocenjeno je bilo zadovoljstvo staršev z različnimi atributi vrtčevske
prehrane. Večina staršev je zadovoljna s kakovostjo, raznolikostjo, poreklom
živil, razporeditvijo obrokov, ceno prehrane in nekaterimi drugimi atributi. Več
kot polovica staršev je zadovoljna z vsemi vidiki, ki so jih morali oceniti v
anketnem vprašalniku. Zelo zadovoljni so s časovno razporeditvijo obrokov
(84,2 %), ponudbo prehrane v vrtcu nasploh (69,5 %), obsegom ponudbe
lokalnih (65,6 %) in ekoloških živil (64,9 %), zadovoljitvijo potreb in želja
njihovega otroka v povezavi s hrano in obsegom vključevanja tem o kulturi
prehranjevanja v vzgojni načrt (54,4 %). 78,9 % anketirancev meni, da je cena
vrtčevske prehrane ustrezna, prav tako pa so izrazili visoko stopnjo strinjanja z
različnimi lastnostmi vrtčevske prehrane. Na 5-stopenjski lestvici so najvišje
ocenili primernost vrtčevske prehrane za predšolske otroke trditve, da je
prehrana v vrtcu zdrava in uravnotežena, raznolika, sezonska, skladna s
priporočili prehrane za predšolske otroke in da je tradicionalna za naše okolje.
Slednja lastnost je bila ocenjena z najnižjo, a še vedno zelo visoko oceno (AS =
4,37). Na podlagi ugotovljenega lahko potrdimo hipotezo 2.

-

Od staršev smo pridobili mnenja o dejavnikih za oblikovanje ustreznih
prehranskih vzorcev pri otrocih, njihovi ter vrtčevski vlogi na tem področju in
dejavnikih za oblikovanje ustreznega življenjskega sloga. Ugotovili smo, da se
večina staršev zaveda pomena oblikovanja prehranskih navad v otroštvu in
tako potrdili hipotezo 3. Anketiranci so pri izbiri dejavnikov, ki po njihovem
mnenju vplivajo na oblikovanje prehranskih navad predšolskih otrok v kar
96,8% deležu izbrali dejavnik »navade in vzgledi staršev«, takoj za tem pa v
81,1% deležu »navade, vzgledi in vzgoja v vrtcu«. Preostale morebitne
dejavnike so označili v bistveno manjšem deležu (manj kot 50 %). Kot tretji
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najpogosteje izbrani dejavnik je bil »vpliv okolja, v katerem otrok živi in
preživlja prosti čas«. Izbralo ga je 46 % staršev. Zanimivo je, da je dejavnike
»vpliv prijateljev in »vpliv oglaševanja« in »vpliv in vzgledi iz pravljic, pesmic,
risank, idr.« izbralo manj kot četrtina anketirancev, kar pomeni, da je 75 % ali
več anketirancev mnenja, da ti dejavniki ne vplivajo na oblikovanje prehranskih
navad predšolskega otroka. Ne le znanstvene študije, tudi vsakdanja praksa v
vrtcu dokazuje, da poleg socialnih dejavnikov, ki jim starši pripisujejo največji
vpliv, na oblikovanje prehranskih navad predšolskega otroka vplivajo tudi drugi
dejavniki.
-

S primerjavo odgovorov anketirancev na vprašanja o priporočenih oziroma
odsvetovanih skupinah živil v prehrani predšolskih otrok in tedenski pogostnosti
uživanja posameznih skupin živil glede na nacionalna prehranska priporočila za
predšolske otroke (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005; Hlastan Ribič, 2008) smo
lahko ocenili objektivno znanje staršev o prehrani predšolskih otrok. 62,5 %
anketirancev je pokazalo več znanja o prehrani predšolskih otrok, 37,5 % pa
manj znanja o prehrani predšolskih otrok. Starši so bistveno večje znanje
pokazali pri razvrščanju skupin živil med priporočena oziroma odsvetovana kot
pa na vprašanja o pogostnosti uživanja posameznih skupin živil v enem tednu.
Glede na ugotovitve lahko potrdimo hipotezo 4.

-

Določili smo prehranski in življenjski slog družin anketirancev. Ugotovili smo
statistično značilno odvisnost med stopnjo dosežene formalne izobrazbe ter
prehranskim in življenjskim slogom družin anketirancev. Delno lahko
potrdimo hipotezo 5. Ob postavitvi hipoteze smo predvideli, da sociodemografski podatki statistično značilno vplivajo na prehranski in življenjski
slog anketirancev in njihovih družin, vendar statistično značilne odvisnosti z
ostalimi socio-demografskimi podatki nismo dokazali. Ugotovljena pa je bila
statistično značilna odvisnost med posameznimi spremenljivkami, na podlagi
katerih smo določili prehranski in življenjski slog družin anketirancev in
nekaterimi socio-demografskimi podatki. Rezultati so pokazali statistično
značilno odvisnost med spolom anketirancev in uporabo posameznega živila kot
nagrade ter vrsto najpogosteje uporabljane maščobe pri pripravi hrane. Starost
staršev statistično značilno odvisno vpliva na spodbujanje otroka k zdravim
prehranskim navadam in vrsto najpogosteje uporabljanih mlečnih izdelkov.
Slednja je statistično značilno odvisna tudi od trenutnega statusa anketirancev.
Poslednja statistično značilna odvisnost od socio-demografskega dejavnika, ki je
bila ugotovljena z izvedbo raziskave, je vpliv tipa naselja, v katerem družina
anketirancev živi, na najpogosteje ponujeni napitek otroku za žejo.
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POVZETEK

Prehranske navade se oblikujejo že zelo zgodaj v otroštvu in se, pod vplivom številnih
dejavnikov, le še delno razvijajo tekom nadaljnjih življenjskih obdobij. Predšolsko
obdobje je ključnega pomena za oblikovanje zdravih prehranskih navad človeka, kar pa
predstavlja pomemben podpornik za normalno rast in razvoj organizma. Zgodnje
otroštvo predstavlja edinstveno priložnost za usmeritev posameznika k zdravemu
življenjskemu slogu in preventivnemu preprečevanju razvoja debelosti in drugih
kroničnih nenalezljivih bolezni.
Starši, strokovni delavci v vrtcih, skrbniki in drugi, vključeni v obdobje odraščanja,
zavedno in nezavedno spodbujajo razvoj prehranskih navad in življenjskega sloga otrok.
Več kot tri četrtine predšolskih otrok v Sloveniji je vključenih v vrtec, kjer običajno
zaužijejo 4 obroke dnevno in s tem zadostijo od 70 do 75 % energijskih in hranilnih
potreb. Poleg staršev ima tako vrtec izredno velik vpliv na oblikovanje zdravega
življenjskega sloga in zdravih prehranskih navad predšolskih otrok. Z razumevanjem
odnosa staršev do pomena le-teh lahko vrtci vzpostavijo učinkovito medsebojno
sodelovanje in prispevajo k izboljšanju prehranskih navad in življenjskega sloga
prihodnjih generacij.
Raziskava je temeljila na kvalitativni metodi, pri kateri so bili uporabljeni kavzalnoneeksperimentalni in deskriptivni pristopi. S tehniko anketiranja smo s pomočjo
vprašalnika pridobili podatke o odnosu staršev do prehranskih navad njihovih
predšolskih otrok in njihovem zadovoljstvu s prehransko oskrbo v Vrtcu Velenje. 285
staršev otrok, ki obiskujejo Vrtec Velenje, je izpolnilo vseh 5 sklopov lastno izdelanega
in validiranega raziskovalnega instrumenta.
Rezultati so predstavljeni s pomočjo slik in preglednic. Interpretacija obsega primerjavo
z že znanimi podatki iz podobnih predhodno opravljenih raziskav. Pregled objav je
predstavljal izhodišče za potrjevanje postavljenih hipotez.
Ocenili smo, da so starši otrok, ki obiskujejo Vrtec Velenje v splošnem zelo zadovoljni
s prehransko oskrbo v Vrtcu Velenje. Na področje vrtčevske prehrane se vključujejo
predvsem posredno, s spremljanjem jedilnikov.
Ugotovili smo, da se starši zavedajo pomena oblikovanja prehranskih navad v otroštvu
in največji pomen pripisujejo socialnim dejavnikom vpliva (navade, vzgledi in vzgoja
staršev ter strokovnih delavcev v vrtcu).
Na podlagi rezultatov smo ocenili, da ima več kot polovica anketirancev več
objektivnega znanja o prehrani predšolskih otrok, kar se odraža v prehranskem in
življenjskem slogu njihovih družin. Ugotovili smo pozitivno korelacijo med stopnjo
objektivnega znanja ter prehranskim in življenjskim slogom družin anketirancev.
Predvidevali smo, da socio-demografski podatki statistično značilno vplivajo na
prehranski in življenjski slog družin anketirancev, pri čemer pa smo to dokazali le za
stopnjo dosežene formalne izobrazbe. Za nekatere ostale socio-demografske podatke
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smo dokazali statistično značilno odvisnost le za nekatere značilnosti, na podlagi katerih
smo ocenili prehranski in življenjski slog družin anketirancev.
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PRILOGA B: Ocena objektivnega znanja o prehrani predšolskih otrok glede na
stopnjo izobrazbe (Fischerjev eksaktni test)
Vrednost

Stopinje prostosti

40,790

/

Fischerjev eksaktni test

Stopnja značilnosti
(2-stranska)
0,000

PRILOGA C: Povezanost objektivnega znanja o prehrani predšolskih otrok s stopnjo
izobrazbe (Bivariantna korelacija)
Kakšna je vaša najvišja dosežena
formalna izobrazba?
0,415

Spearmanov koeficient korelacije
Stopnja značilnosti
(2-stranska)
OPOMBE: Korelacija je značilna pri stopnji značilnosti (2-stranski) 0,01
Manj/več znanja

0,000

PRILOGA D: Ocena objektivnega znanja o prehrani predšolskih otrok glede na spol
(Pearson χ2 test)
Pearson χ2 test

Vrednost

Stopinje prostosti

13,592

1

Stopnja značilnosti
(2-stranska)
0,000

PRILOGA E: Ocena zadovoljstva s ponudbo prehrane v vrtcu glede na objektivno
znanje o prehrani predšolskih otrok (Fischerjev eksaktni test)
Vrednost

Stopinje prostosti

5,195

/

Fischerjev eksaktni test

Stopnja značilnosti
(2-stranska)
0,043

PRILOGA F: Ocena pomembnosti ponudbe kruha brez dodanih aditivov in
konzervansov ter z zmanjšano vsebnostjo soli glede na objektivno znanje o prehrani
predšolskih otrok (Fischerjev eksaktni test)
Vrednost

Stopinje prostosti

9,209

/

Fischerjev eksaktni test

Stopnja značilnosti
(2-stranska)
0,038

PRILOGA G: Ocena mnenja o ceni vrtčevske prehrane (1,30 €/dan/otroka) glede na
objektivno znanje o prehrani predšolskih otrok (Fischerjev eksaktni test)
Vrednost

Stopinje prostosti

8,551

/

Fischerjev eksaktni test

Stopnja značilnosti
(2-stranska)
0,029

PRILOGA H: Ocena izbranih dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje prehranskih
navad predšolskega otroka glede na objektivno znanje o prehrani predšolskih otrok
(Pearson χ2 test)
15,460

Stopinje
prostosti
1

Stopnja značilnosti
(2-stranska)
0,000

7,963

1

0,005

7,420

1

0,008

Vrednost
Vpliv bratov in sester
Vpliv starih staršev,
stricev, tet, idr.
Navade, vzgledi in vzgoja
v vrtcu

Pearson χ2 test
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PRILOGA I: Ocena stopnje vpliva nekaterih dejavnikov na oblikovanje zdravega
življenjskega sloga glede na objektivno znanje o prehrani predšolskih otrok
Znanje staršev o prehrani in pomenu gibanja ter zavedanje, da so odgovorni za
oblikovanje otrokovega zdravega življenjskega sloga.
Stopnja značilnosti
Vrednost
Stopinje prostosti
(2-stranska)
Fischerjev
eksaktni test

13,694

/

0,000

Pozitivni vzorci prehranjevanja in gibanja v vrtcu, okolju.
Stopnja značilnosti
Vrednost
Stopinje prostosti
(2-stranska)
11,346
/
0,001
Dovolj časa za pripravo zdrave prehrane in aktivno preživljanje časa z otrokom.
Stopnja značilnosti
Vrednost
Stopinje prostosti
(2-stranska)

Pearson χ2 test

Fischerjev
eksaktni test

5,736

/

0,039

PRILOGA J: Ocena vpliva objektivnega znanja staršev na prehranski in življenjski
slog družin anketirancev
Vpliv objektivnega znanja staršev na prehranski in življenjski slog
družin anketirancev
Stopnja značilnosti
Vrednost
Stopinje prostosti
(2-stranska)
27,526
2
0,000

Pearson χ2 test

PRILOGA K: Povezanost vpliva objektivnega znanja staršev na prehranski in
življenjski slog družin anketirancev (Bivariantna korelacija)

Manj/več znanja

Prehranski in življenjski slog družin
anketirancev
Spearmanov koeficient korelacije
0,375
Stopnja značilnosti (2-stranska)
0,000
OPOMBE: Korelacija je značilna pri stopnji značilnosti (2-stranski) 0,01

PRILOGA L: Ocena vpliva stopnje dosežene formalne izobrazbe staršev na
prehranski in življenjski slog družin anketirancev
Vpliv stopnje dosežene formalne izobrazbe staršev na prehranski in
življenjski slog družin anketirancev
Stopnja značilnosti
Vrednost
Stopinje prostosti
(2-stranska)
Fischerjev
eksaktni test

17,019

/

0,019

PRILOGA M: Ocena vpliva spola na uporabo posameznega živila kot nagrade
Vpliv spola na uporabo posameznega živila kot nagrade
Stopnja značilnosti
Vrednost
Stopinje prostosti
(2-stranska)
Fischerjev
eksaktni test

18,886

/

0,000

Pohorec J. Analiza odnosa staršev do pomena zdravih prehranskih navad predšolskih otrok … v Vrtcu Velenje.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2018

PRILOGA N: Ocena vpliva spola na vrsto najpogosteje uporabljane maščobe pri
pripravi hrane
Vpliv spola na vrsto najpogosteje uporabljane maščobe pri pripravi
hrane
Stopnja značilnosti
Vrednost
Stopinje prostosti
(2-stranska)
Fischerjev
eksaktni test

12,944

/

0,027

PRILOGA O: Ocena vpliva starosti na spodbujanje otroka k zdravemu
prehranjevanju
Vpliv starosti na spodbujanje otroka k zdravemu prehranjevanju
Stopnja značilnosti
Vrednost
Stopinje prostosti
(2-stranska)
Fischerjev
eksaktni test

10,341

/

0,024

PRILOGA P: Ocena vpliva starosti na najpogosteje uporabljano vrsto mleka in
mlečnih izdelkov
Vpliv starosti na najpogosteje uporabljano vrsto mleka in mlečnih
izdelkov
Stopnja značilnosti
Vrednost
Stopinje prostosti
(2-stranska)
Fischerjev
eksaktni test

17,437

/

0,039

PRILOGA R: Ocena vpliva trenutnega statusa na najpogosteje uporabljano vrsto
mleka in mlečnih izdelkov
Vpliv trenutnega statusa na najpogosteje uporabljano vrsto mleka in
mlečnih izdelkov
Stopnja značilnosti
Vrednost
Stopinje prostosti
(2-stranska)
Fischerjev
eksaktni test

44,402

/

0,008

PRILOGA S: Ocena vpliva tipa naselja, v katerem družina živi, na vrsto najpogosteje
ponujenega napitka za žejo
Vpliv tipa naselja, v katerem družina živi, na vrsto najpogosteje
ponujenega napitka za žejo
Stopnja značilnosti
Vrednost
Stopinje prostosti
(2-stranska)
Fischerjev
eksaktni test

20,576

/

0,004

