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Zdravje nastaja v kontekstu vsakodnevnega 
življenja tam, kjer ljudje živijo, 
se imajo radi, se igrajo in delajo. 
 
(Ottawa, 1986). 
http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf 

Zdravje ne nastaja v zdravstvenem 
sektorju, ampak predvsem v vseh 
drugih sektorjih in je plod delovanja 
različnih akterjev v družbi. 



KAKŠEN JE VPLIV IZBRANIH DETERMINANT 
NA ZDRAVJE 
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USA; MC Ginnis, 2003 

 Determinante zdravja so 
tiste, ki na kakršenkoli način 
vplivajo na človekovo zdravje in 
zdravje celotnega prebivalstva 

  Na genetske dejavnike 
nimamo vpliva. 

  Velik vpliv pa imamo na vse 
ostale dejavnike.  

  V socialno ekonomske 
dejavnike štejemo: 

• izobrazbo, 

•dohodek, 

•zaposlitveni status, 

•družbeni položaj. 
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Delež umrlih po vzrokih smrti leta 2010 v ZR NM 
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Dejavniki notranjega okolja 
posameznika (nespremenljivi): 

- starost 
- spol 
- genetska dispozicija 
- osebnostne značilnosti 
- telesne značilnosti 

Vedenjski dejavniki tveganja: 
- način prehranjevanja 
- gibalne navade 
- kajenje  
- alkohol in nedovoljene droge 
- obnašanje v cestnem prometu 

 

Fiziološki dejavniki tveganja: 
- povišan krvni tlak 
- povišan krvni sladkor 
- povišane maščobe v krvi 
- povišana telesna teža – trebušna debelost 

- bolezni srca in ožilja 
- sladkorna bolezen 

- bolezni prebavil 
- bolezni dihal 
- bolezni gibal 
- duševne motnje 

in bolezni 
 

 

- rakave bolezni 
 



Življenjski krog - prehrana in preventiva KNB: 
socialni in vedenjski dejavniki 
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Vir: prilagojeno po ACC/SCN, 2000 



Po izračunih SZO je: 
-pri 41% kroničnih bolezni 
pomembno povezanih s 
prehranskimi dejavniki 
tveganja,  
-pri 38% prehrana igra vlogo 
pri nastanku teh bolezni. 



Identificirani prehranski problemi Slovencev 

         vnos skupnih  maščob 

  

         vnos nasičenih  maščob 

 

         energijski vnos;  

 

        vnos kuhinjske soli  

 

 

     vnos kalcija; 

  

     vnos vitamina C;  

 

     vnos folne kisline 

 

     vnos prehranskih  

     vlaknin;  



 

Vir: Maležič, MŠŠ 

Energijsko 
 prebogata hrana 



Kaj pa motnje hranjenja? 

• MOTNJE PREHRANJEVANJA 

– slabe prehranske navade (izpuščanje obrokov, 
neprestano grickanje, “spet sem na dieti”, … 

– niso bolezni 
• MOTNJE HRANJENJA 

– anoreksija, bulimija, kompulzivno 
prenajedanje, ortoreksija, bigoreksija... 

– bolezni - globoke duševne in čustvene stiske ter 
nesprejemanje samega sebe (težke, 
dolgotrajne, a ozdravljive) 

– lažje se  jih obvlada timsko, če sodelujejo 
družina, zdravstvo in šola 

 



Mnogo smrti, obolenj, težav je povezanih z… 

• obnašanjem 

• načinom življenja 

• življenjskimi razmerami 

 

 

                                   zato jih je mogoče  

                                         preprečiti oz. 

                               odložiti na kasnejši čas 



Zdrava prehrana 

Zdrava prehrana oziroma zdravo prehranjevanje vključuje 
varno, energijsko in hranilno uravnoteženo in varovalno 
hrano, ki ohranja in krepi človekovo zdravje.  

 

Način prehranjevanja lahko deluje kot dejavnik tveganja, ki 
ogroža zdravje posameznika, ali kot zaščitni dejavnik, ki 
krepi zdravje in izboljša kvaliteto življenja. 

 

Poleg načina priprave hrane je pomemben tudi način 
uživanja hrane (zunaj doma je vpliv manjši). 



Trenutno stanje v Sloveniji 

   OTROCI IN MLADOSTNIKI: 

   - rast debelosti in prekomerne teže 

   - dnevna poraba S&Z pod spodnjo mejo WHO 
priporočila, le 16,7% mladostnikov uživa S&Z 
vsaj 1-krat na dan  

 

    OŠ: organizirana prehrana:  vedno tudi S&Z 

 

 



Prehranjevalne in  
nekatere druge navade otrok: 

• uživajo premalo sadja in zlasti zelenjave ter rib, dekleta pa tudi 
premalo mleka in mlečnih izdelkov ter mesa, 

• prepogosto posegajo po živilih iz skupine energijsko gostih, 
hranilno revnih živil, 

• pogosto posegajo po sladkih in slanih prigrizkih ter “soft 
drinkih”, 

• zaužijejo manjše število dnevnih obrokov od priporočenega, 
obenem se prehranjujejo neredno; najpogosteje opuščajo 
zajtrk (največ srednješolci, od tega dekleta), 

• 47% deklet se ocenjuje, da so predebele, 18% jih je na 
shujševalni dieti, 30% jih meni, da bi morale shujšati, 

 

• 63% jih gleda TV najmanj dve ur na dan, 17% pa najmanj 4 ure 
na dan, 

• le 1/3 otrok ne uporablja računalnika. 

 
      Vir: HBSC in druge presečne raziskave 



Vpliv oglaševanja na otroke 

• Otrokom se od vseh oglasov največ posreduje oglase s 

hrano. 

• Oglašuje se prehrambene izdelke, ki so v nasprotju s 

priporočili za zdravo prehrano. 

• Otroke promocija hrane zabava in “zaposluje”. 

• Promocija hrane “zavaja” prehransko znanje otrok, spreminja 

preferenco za posamezna živila, potrošniške navade in 

ravnovesje vnesenih živil. 

• Promocija hrane ima neodvisen vpliv od ostalih dejavnikov.  

Vir: Hastings in sod., 2003. 





Ena do dve sladkani pijači na dan povzročita za 26% večje 
tveganje za razvoj diabetesa tipa II (Malik VS et al., 2010).  
Samo sladkane pijače naj bi kar v 30 do 50% prispevale k razvoju 
debelosti. 



Ponudba spodbuja 

neuravnoteženo prehranjevanje 

• Le 13% živil, namenjenih otrokom, je brez aditivov in arom 
(ZPS; 2010).  
 

• Večina žitaric za zajtrk ima preveliko vsebnost sladkorja – 
tudi več kot 30g/100g, mnoge tudi maščob in soli (ZPS; 
2008). 
 

• Problem sladkanih pijač zaradi pretiranega uživanja in 
visoke obremenjenosti z dodanimi sladkorji (kole vsebujejo 
v 1L v povprečju kar 120 g sladkorja, ledni čaji okoli 80 g, 
medtem ko vode z okusi približno 30 g sladkorja).  
 

• Po drugi strani se vzporedno z novimi trendi povečuje 
ponudba ekoloških, naravnih, lahkih, manj sladkih 
izdelkov…. 

 
 



ZAKLJUČKI 

Na pravilno izbiro vplivajo številni 
dejavniki: 

 

– Znanje in razumevanje o živilih 

 
 

– Oglaševanje  proizvodov in 

 predstavitve izdelkov 

 
 

– Dostopnost in dosegljivost izdelkov 
za zdravo prehranjevanje 



Ali je bila SŠS učinkovita? 

13.4.2012 
Preliminarni rezultati evalvacije SŠS 

2010/11 
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Premik – Kako so učenci spreminjali svoje  
odgovore iz 1. v 2. krog  na vprašanje:  

Ali rad ješ zelenjavo? 

Vir: IVZ 2012 



Znanja in prepričanja o zdravju in 
zdravem vedenju 

Vir: IVZ 2012 



Dejavniki odločanja pri izbiri živil  (2) 

Slika: Kriteriji za izbiro živil v vsakdanji prehrani 
 
Daleč najpomembnejši kriterij je okus, kateremu sledi vpliv na zdravje, najmanj pomembna pa sta etičnost in način pridelave. 
 
Vir: Gabrijelčič in drugi. Prehranske navade odraslih prebivalcev RS z vidika varovanja zdravja , 2009. 
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Dejavniki odločanja pri izbiri živil (1) 
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Slika: Nekateri potrošniki preverijo informacije, ki so na embalaži živil, drugi pa ne. Kako pogosto jih ob vsakokratnem 
nakupu preverjate vi?  
 
Najpogosteje se preverja rok trajnosti in cena, najredkeje pa način pridelave!  
 
 
Vir: Gabrijelčič in drugi.  Prehranske navade odraslih prebivalcev RS z vidika varovanja zdravja, 2009.  
 



Katera merila vključujejo osnovne 
šole v razpisno dokumentacijo za 

nabavo živil ? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

%

Živila, ki so v shemah kakovosti (višja kakovost)

Živila iz lokalne pridelave/predelave

Živila iz integrirane pridelave

Živila iz ekološke pridelave
Ne vključujemo

Delno, do določene mere

Da, povsem

Vir: Gregorič in drugi. Vrednotenje osnovnošolske prehrane, 2010. 



UČINKI SADJA IN ZELENJAVE ZA 
OPTIMALNO DELOVANJE ORGANIZMA  

• VAROVANJE PRED KRONIČNIMI NENALEZLJIVIMI 
BOLEZNIMI 
 - povečano uživanje za 100g/dan pomeni zmanjšanje tveganja 
             za srčno žilne bolezni za 10 %, možgansko kap 6 % in  
   nekatere vrste raka za 6 % 

• ZMANJŠANJE POSAMEZNIH DEJAVNIKOV TVEGANJA ZA  
PREZGODNJO OBOLEVNOST IN UMRLJIVOST 
 - regulacija telesne teže, preprečevanje debelosti  
   (podaljšan občutek sitosti)  
 



Uživanje sadja in zelenjave 
Za splošno populacijo se priporoča vsakodnevni vnos 
svežega sadja in zelenjave (ki naj bosta pestra ter različnih 
barv) v višini 400 do 650 gramov, odvisno od dnevnih 
energijskih potreb.  

Priporočila za zelenjavo so višja (najmanj 250 g, krompir je 
izključen, in 150 g sadja), ker so opravljene epidemiološke 
raziskave v primerjavi s sadjem pokazale močnejši zaščitni 
učinek zelenjave. 

 

Priporoča se uživanje sezonskega sadja in vrtnin iz 
lokalnega okolja, saj so optimalno dozoreli in imajo 
višjo biološko vrednost. 

 
Viri: WHO, 2003; World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, 
2007; Lobstein T, Longfield J, 1999.   



Kaj zaužijemo s sadjem in zelenjavo? 

• vitamine 

• minerale 

• prehransko vlaknino 

• bioaktivne snovi 

• vodo 

• ogljikove hidrate 

• maščobe 

• beljakovine  

• lahko tudi ostanke pesticidov, nitratov, težkih kovin 

 

Sadje in zelenjava sta lahko tretirana z neionizirajočim sevanjem 

zaradi podaljšanja trajnosti (mikrobiološka neoporečnost), 

škropljena s pripravki proti odganjanju (krompir) in tretirana s 

fitoregulatorji za skladiščenje.  

 



Lokalno pridelana sadje in zelenjava  
ter učinek na zdravje 

• večja je verjetnost, da bosta lokalno pridelana S&Z 
vsebovala večje količine antioksidantov v primerjavi z 
živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas, 
pri katerih se zmanjša tako hranilna kot ogranoleptična 
vrednost. 

• pri daljši verigi, ki vključuje daljši čas od proizvajalca do 
potrošnika, značilno pade v S&Z vsebnost vitamina C, 
prav tako se zmanjšajo vrednosti vitaminov A, B in E.  

• če povečujemo delež lokalno pridelanih živil, predvsem 
S&Z v prehrani, lahko ugodno vplivamo na 
zagotavljanje virov živil in zmanjšamo možnost pojava 
deficita mikrohranil. 

• Lokalna delavna mesta  
Vir: Robertson A. in sod. Food and Health in Europe. WHO. 2004. 



Vsebnost vitamina C v sadju/zelenjavi  
v odvisnosti od časa skladiščenja 

Vir: Robertson A. in sod. Food and Health in Europe. WHO. 2004. 



»Food miles« 

Hrana, ki pripotuje od daleč, prispeva k: 

 

• povečanemu dodajanju umetnih barvil in 
konzervansov živilom, 

• povečani porabi fosilnih goriv,  

• povečanemu hrupu, 

• povečanemu onesnaženju zraka, 

• povečani nepotrebni uporabi embalaže. 

 

Pri živilih, še posebej tistih, ki so bolj občutljiva za 
poškodbe, to vpliva na svežost in zdravost. 

 
Vir: Robertson A. in sod. Food and Health in Europe. WHO. 2004. 

 

 



Ekološko/konvencionalno pridelana 
sadje in zelenjava 

Glede dolgotrajne izpostavljenosti in možnih nevarnosti za 

zdravje ljudi pri uživanju živil, ki vsebujejo mešanice 

pesticidov je še precej negotovosti, zato se na podlagi 

previdnostnega principa priporoča uživanje takih vrst živil, 

ki so s pesticidi manj obremenjene, sploh pri otrocih.  

 

Za nekatere od aktivnih snovi v pesticidih je znano, da bi 

bile v nizkih koncentracijah namreč lahko prepoznane kot vir 

motenj hormonskega ravnovesja.  

 
Vir: EFSA Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR Panel) Scientific Opinion on risk assessment for a 

selected group of pesticides from the triazole group to test possible methodologies to assess cumulative effects from 

exposure throughout food from these pesticides on human health on request of EFSA. 2009; 7 (9); 1167. 

[104pp.]. Available online: www.efsa.europa.eu 

http://www.efsa.europa.eu/


 

 

 

Ekološka rastlinska hrana: 
 

 

 

 

 

• vsebuje opazno manj neželenih snovi (nitratov, 

pesticidov),  

• je enako varna kot je varna konvencionalna hrana 

(mikotoksini, coli bakterije), 

• vsebuje več C vitamina, 

• njen okus je ocenjen z nadpovprečno oceno, 

• vsebuje več sekundarnih rastlinskih metabolitov, ti 

pozitivno delujejo na človekovo zdravje, 

• vsebuje manj beljakovin (glutena), zaradi tega je 

pekovska kakovost pšenice slabša. 

 
Vir: dr. Bavec M in sod. Primerjava ekološko in konvencionalno  pridelane rastlinske hrane - pregled znanstvene literature (povzeto 

po FiBL Dossier, 2006), 2006.  

 

 

 



Norwegian Ministry of Health Care Services, 2007 

KAKŠNA JE PA VAŠA TEHNIKA? 


