
 

 

 

 

K
A

T
JA

 K
R

E
B

E
L

J 
 

2
0
1
2
 

Z
A

K
L

JU
Č

N
A

 P
R

O
JE

K
T

N
A

 N
A

L
O

G
A

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

KATJA KREBELJ 

KOPER, 2012 

ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koper, 2012 

 

 

 

ANALIZA PREHRAMBENIH NAVAD 

NA DOLOČENEM PODROČJU  

Katja Krebelj  

Zaključna projektna naloga 

Mentor: izr. prof. dr. Ajda Fošner  

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 



   

 



   

III 

POVZETEK 

Zaključna projektna naloga predstavlja analizo prehrambenih navad v občini Pivka. V 

teoretičnem delu so predstavljeni pojmi o prehrani, prehrambenih navadah in zdravju. 

Vključene so prehrambene navade in ţivljenjski slog treh starostnih skupin, in sicer 

mladostnikov, odraslih in starejših ljudi. Prikazane so razlike med pridelano in kupljeno 

hrano, predstavljene so tudi nekatere motnje hranjenja in sodobni trendi v prehranjevanju. V 

empiričnem delu so s pomočjo analize ugotovljene prehrambene navade ljudi v občini Pivka. 

Podane so ugotovitve, kakšno hrano uţivajo njeni prebivalci – ali več doma pridelane hrane 

ali več kupljene hrane in ali so prehrambene navade odvisne od starosti, spola in socialnega 

okolja. Raziskava je izvedena na podlagi anketnega vprašalnika, razdeljenega med prebivalci 

občine Pivka. Po analizi je prehranjevanje prebivalcev občine v skladu s priporočili o zdravi 

prehrani. Ob zaključku analize se izkaţe, da ljudje pogosteje kupujejo hrano kot pa jo 

pridelajo doma. Poleg tega pa analiza pokaţe ugotovitve, da so prehrambene navade ljudi v 

občini Pivka pod velikim vplivom spola, starosti ter socialnega okolja.  

 

Ključne besede: prehrambene navade, hrana, prehranjevanje, raziskava, analiza.  

 

SUMMARY 

Final project work presents an analysis of dietary habits in the municipality of Pivka. In the 

theoretical part there are presented concepts on nutrition, diet and health. There are also 

included nutritional and lifestyle habits of three age groups, especially adolescents, adults and 

older people. The differences between food produced and purchased are displayed, also some 

eating disorders and current trends in nutrition are represented. In the empirical part the 

dietary habits of people in the municipality of Pivka are identified through analysis. Given as 

the identification of what its people enjoy the food – or more home-grown food, or more 

purchased food and if feeding habits depend on age, gender and social environment. The 

survey was conducted on the basis of a questionnaire, distributed among residents of the 

county of Pivka. After analyzing the eating of inhabitants of the municipality is in accordance 

with the recommendations for a healthy diet. At the conclusion of the analysis it appears that 

the food people eat is often purchased rather than grown at home. In addition, the findings of 

the analysis show that the eating habits of people in the municipalityof Pivka are under big 

influence of age, gender and social environment.  

 

Key words: dietary habits, food, nutrition, research, analysis.  
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Prehrambene navade nam povedo, kakšen je način prehranjevanja posameznika. Skozi 

zgodovino sta se človek in njegovo zdravje spreminjala. Zdravje in bolezen sta prednikom 

predstavljala nekaj, na kar sami niso imeli vpliva. S človeškim napredkom pa so številne 

bolezni postale preteklost. Naše zdravje ni odvisno le od dednih vplivov, temveč tudi od 

našega ţivljenjskega sloga, delovnih razmer, okolja in prehrane. Zdrave prehrambene navade 

so v današnjem času velik problem slehernega posameznika. Hiter tempo ţivljenja, podaljšani 

delovni urniki, stres – vse to je krivo, da si ljudje ne morejo vzeti dovolj časa za primeren in 

miren obrok. Delovni urnik ljudem omogoča, da med svojim delovnim časom zauţijejo samo 

en obrok, kar pomeni, da zauţijejo dva do tri obroke dnevno.  Posledice nerednega 

prehranjevanja in slabe telesne aktivnosti se pokaţejo v povečani telesni teţi. Povečano 

telesno teţo skušajo ljudje izgubiti z različnimi modnimi dietami, dietnimi tabletami in s 

stradanjem ali postom. Slaba učinkovitost le-teh se kasneje pokaţe pri ponovni pridobitvi 

kilogramov. Modni trendi navdušujejo predvsem mladostnike, da preizkušajo različne diete. 

Tu lahko pride do hudih zdravstvenih posledic, ki se kaţejo v obliki anoreksije, bulimije in 

podobnih teţav. S pravilno in uravnoteţeno prehrano se lahko izognemo debelosti in 

podhranjenosti. Preprečimo lahko tudi nastanek drugih bolezni, kot so sladkorna bolezen, 

povišan krvni tlak, alergije, povišan holesterol, rak itd. (Merljak in Koman 2008, 14–19).  

 

Človek naj bi s hrano dobil vse, kar potrebuje za rast, normalno delo, obnovo in zaščito 

(Merljak in Koman 2008, 72). Naše glavno vodilo v zaključni nalogi bo raziskovanje in 

analiziranje prehrambenih navad ljudi v občini Pivka.  

 

V zaključni projektni nalogi bomo najprej opredelili pojem hrane in prehrambene navade v 

Sloveniji. Hrano bomo razdelili na zdravo (uravnoteţeno) in nezdravo (neuravnoteţeno). 

Opredelili pa bomo tudi pomen umetne in ekološko pridelane hrane. Med zdravo hrano 

uvrščamo zelenjavo, sadje, ţitarice, belo meso itd., k nezdravi hrani pa spadajo sladkor, ocvrta 

hrana, maščobe, rdeče meso itd.  

 

Prehrana naj bi se v zadnjih desetletjih močno spremenila, saj ljudje ponovno bolj posegajo 

po zdravi hrani. Teţave nastopijo, ko hiter ţivljenjski tempo to ovira (Costain 2004, 12). S 

podrobno analizo bomo skušali ugotoviti, ali se tudi v občini Pivka prebivalci zdravo 

prehranjujejo in kakšne so njihove prehrambene navade. S tega stališča bomo analizirali, 

kakšno hrano (zdravo ali nezdravo) uţivajo ljudje v občini Pivka. Primerjali bomo tri 

starostne skupine, in sicer mladostnike, odrasle in starejše ljudi. Primerjali jih bomo z vidika 

prehrambenih navad in njihovega ţivljenjskega sloga. Poleg tega pa bomo skušali ugotoviti, 

kakšno pozornost ljudje namenjajo svojemu prehranjevanju, kakšen odnos imajo do svoje 
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telesne teţe, na kakšen način izgubljajo odvečne kilograme, koliko obrokov jedo na dan in 

kolikokrat na teden so telesno aktivni.  

 

S pomočjo statistične analize bomo skušali doseči cilj in ugotoviti, ali se ljudje v občini Pivka 

zdravo prehranjujejo ter kakšne prehrambene navade imajo. Znano je, da ljudje vse pogosteje 

kupujejo ţe pripravljeno in predelano hrano, vse manj pa je doma pridelane hrane (Merljak in 

Koman 2008, 14–15). Glede na to, da je občina Pivka še vedno v veliki meri obdana z 

gozdovi, polji in kmetijami, bomo z našo analizo skušali pridobiti podatke, kakšno hrano 

uţivajo njeni prebivalci.  

 

Ţivimo v času, ko je vse več ljudi brezposelnih, hrana je draga, ljudje pa vendar morajo 

preţiveti. Za primer lahko podamo brezposelnega človeka, ki si zaradi pomanjkanja denarja 

ne more več privoščiti vseh dobrin, to pa lahko prizadene tudi njegovo zdravje. Z analizo 

bomo skušali ugotoviti, kateri dejavniki lahko vplivajo na prehrambene navade ljudi. V 

diplomski nalogi bomo na kratko predstavili tudi sodobne trende v prehranjevanju in nekatere 

motnje hranjenja (anoreksija, bulimija in diete).  

 

V Slovenijo uvaţamo hrano, ki je za potrošnika cenovno bolj ugodna kot hrana, ki jo 

pridelajo slovenski kmetje. Cenovno gledano bodo potrošniki raje kupili uvoţen izdelek. 

Problem, ki se kaţe, je, da drţava ne namenja dovolj subvencij slovenskim kmetijam, te pa 

zaradi pomanjkanja denarja propadajo. S tem pa propada tudi hrana, tako imenovana ekološko 

pridelana hrana. V današnjem času imajo ljudje na razpolago veliko izdelkov, odločitev pa je 

njihova, kateri izdelek bodo izbrali ter kam bo vodilo njihovo zdravje. Hrana, ki jo ponujajo v 

trgovinah z napisi eko (ekološko pridelani izdelki), je precej draga, to pa zato, ker tovrstna 

hrana počasneje raste. Razlika med umetno pridelano hrano in ekološko pridelano hrano je v 

tem, da z ekološko pridelano hrano človek dobi več hranljivih snovi, umetno pridelana hrana 

pa vsebuje kemikalije in druge strupene snovi, ki škodujejo zdravju.  Če ţelijo podjetja sluţiti, 

morajo hrano oglaševati, pa naj gre za ekološko ali umetno pridelano hrano (Stanway 1996, 

20–21).  

1.2 Namen in cilj zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je preučiti prehrambene navade na določenem področju. 

Osredotočili se bomo na področje občine Pivka. Projektna naloga bo sestavljena iz dveh 

delov, ki se bosta med seboj prepletala ter razvijala v temo prehrambenih navad v občini 

Pivka. Prvi del bo teoretičen, kjer bodo najprej na splošno prikazane prehrambene navade in 

ţivljenjski slog ljudi v Sloveniji. Opredeljena bo prehrana, prehrambene navade in ţivljenjski 

slog mladostnikov, odraslih in ostarelih ljudi. Prehrambene navade bodo razdeljene na zdravo 

(uravnoteţeno) in nezdravo (neuravnoteţeno) hrano. Predstavili bomo umetno in ekološko 

pridelano hrano ter tudi sodobne trende v prehranjevanju in nekatere motnje hranjenja. V 
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praktičnem delu bomo izvedli statistično analizo, s katero bomo ugotavljali, ali se ljudje v 

občini Pivka zdravo prehranjujejo ter kakšne prehranjevalne navade imajo. Ker ţivimo v času 

hitrega ţivljenjskega tempa, si večkrat privoščimo hitro hrano (ocvrti krompirček, hamburger, 

pica itd.), zanima pa nas, ali tudi ljudje v občini Pivka posegajo po tovrstni hitro pripravljeni 

hrani.  

 

Cilj projektne naloge je ugotoviti, ali se ljudje v občini Pivka zdravo prehranjujejo ter kakšne 

prehrambene navade imajo. Ţelimo tudi ugotoviti, kakšno pozornost namenjajo ljudje 

prehranjevanju, kakšen odnos imajo do svoje telesne teţe, na kakšen način izgubljajo odvečne 

kilograme, koliko obrokov pojedo na dan in kolikokrat na teden so telesno aktivni. Te 

ugotovitve bomo skušali pridobiti s pomočjo anketnega vprašalnika.  

 

Dosedanje raziskave kaţejo, da naj bi se prehrana v zadnjih desetletjih močno spremenila, 

ljudje pa ponovno posegajo po zdravi hrani. Kljub temu pa hiter ţivljenjski tempo to ovira. 

Ljudje si zaradi daljših delovnih urnikov, daljših urnikov v šoli in drugih obveznosti ne 

privoščijo dovolj časa za primerne obroke (Costain 2004, 12). Z analizo bomo skušali 

ugotoviti, ali se v občini Pivka ljudje zdravo prehranjujejo, kakšno pozornost namenjajo hrani 

ter kakšne so njihove prehrambene navade. Tu bomo raziskali prehrambene navade 

mladostnikov, odraslih in starejših ljudi.  

 

Znano je, da ljudje vse pogosteje kupujejo ţe pripravljeno in predelano hrano, vse manj pa je 

doma pridelane hrane (Merljak in Koman 2008, 14–15). Glede na to, da je občina Pivka še 

vedno v veliki meri obdana z gozdovi, polji in kmetijami, bomo z našo analizo skušali 

pridobiti podatke, kakšno hrano uţivajo njeni prebivalci.  

 

Brezposelni človek si zaradi pomanjkanja denarja ne more več privoščiti vseh dobrin, kar 

lahko vpliva na njegovo zdravje. Z analizo bomo skušali ugotoviti, kateri dejavniki lahko 

vplivajo na prehrambene navade ljudi.   

  

Na osnovi statistične analize bomo potrdili oziroma zavrnili naslednje hipoteze:  

- Ljudje v občini Pivka imajo nezdrave prehrambene navade.  

- Ljudje v občini Pivka jedo več doma pridelane hrane kot kupljene hrane. 

- Starost, spol in socialno okolje vplivajo na prehrambene navade ljudi v občini Pivka   

(mladostniki jedo bolj nezdravo hrano, odrasli in starejši jedo bolj zdravo hrano). 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev  

Zaključna naloga bo sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela.  
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Teoretični del bo temeljil na prebrani domači in tuji strokovni literaturi, prispevkih, 

objavljenih na svetovnem spletu, v člankih in drugih virih o prehrambenih navadah ljudi. 

Uporabili bomo metodo deskripcije, kjer bodo opisani pojmi o prehrani, prehrambenih 

navadah in zdravju. S pomočjo komparativne metode bomo opisane pojme primerjali med 

seboj. Primerjali bomo prehrambene navade in ţivljenjski slog treh starostnih skupin, in sicer 

mladostnikov, odraslih in starejših ljudi, kjer bomo analizirali medsebojne podobnosti in 

razlike. Primerjavo bomo naredili tudi med doma pridelano in kupljeno hrano. Do spoznanj in 

trditev bomo prišli s pomočjo kompilacijske metode. Uporabili bomo prispevke objavljene na 

svetovnem spletu, literaturo domačih in tujih avtorjev, članke in druge vire, ki so povezani s 

prehrambnimi navadami in ţivljenjskim slogom ljudi.  

 

V empiričnem delu bo poudarek na anketnem vprašalniku, katerega analiza bo predstavljena v 

nadaljevanju. Vprašalnik smo ponudili naključnim osebam na papirju v 100 izvodih. Anketa 

je vsebovala vprašanja odprtega in zaprtega tipa. Izpolnjevali so jo anketiranci od 15. leta 

dalje. S pomočjo izbranih metod opisne statistike in korelacijske analize smo pridobljene 

podatke obdelali in utemeljili.  Podatki so bili obdelani v programu Microsoft Excel, 

uporabljali pa smo tudi Microsoft Word. Anketne rezultate smo prikazali s pomočjo grafov, 

tabel in sprotnih pojasnil.  

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela  

Z raziskavo ţelimo ugotoviti, kakšne prehrambene navade imajo prebivalci v občini Pivka. 

Predpostavljamo, da se ljudje v občini Pivka prehranjujejo zdravo. Predpostavljamo tudi, da 

bodo ljudje v občini Pivka anketo reševali vestno in zbrano.  

 

Omejitve zaključne naloge se lahko pokaţejo v izpolnjevanju anketnega vprašalnika. 

Odgovori anketirancev se lahko izkaţejo za neresnične, saj je moţno, da anketiranci ne bodo 

podali resničnih podatkov.  Pri analizi prehrambenih navad se bomo omejili na populacijo v 

občini Pivka, ki je starejša od 15 let.  
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2 POMEN HRANE  

2.1 Splošno o prehrani v Sloveniji  

Prehranjevanje je eno najbolj običajnih in vsakdanjih dejanj, saj vsako ţivo bitje občuti lakoto 

in ţeljo po hrani. Tako je tudi s človekom. Ljudje kupujejo vse več ţe pripravljene in 

predelane hrane, vse manj pa je doma pridelane hrane. Vir vse večjih teţav ljudi v današnjem 

času je zagotovo prehrana. Počutje nas samih pa bi lahko s spremembo prehranjevalnih navad 

in ţivljenjskega sloga bistveno izboljšali (Merljak in Koman 2008, 14–15).  

 

Hrana je edini vir energije in osnovnih hranil, ki jih človek potrebuje za rast, razvoj in 

normalno delovanje organizma. Vsa prehrana, pripravljena tako v gospodinjstvih kot na 

delovnem mestu, je druţbena oziroma še kako odvisna od socialno-ekonomskih dejavnikov 

okolja. S tem nam ţeli avtor sporočiti, da človek, ki ima na voljo dovolj mešane zdrave hrane, 

uţiva uravnoteţeno prehrano (Pokorn 1996, 7–11). Gebauer Sesterhenn (2008, 8) se strinja, 

da je hrana gorivo za ţivljenje, s katero dovajamo svojemu telesu hranila, ki jih potrebuje. 

Osnovna hranila so razdeljena na ogljikove hidrate (testenine), beljakovine (ribe), maščobe 

(mleko), vitamine (sadje), rudnine (zelenjava) in vlaknine (kruh).  

 

Carroll (1996, 30–41) je ogljikove hidrate opisal kot glavni telesni vir energije (testenine). 

Maščobe so zelo koncentriran vir energije in sluţijo kot gorivo za telesne kemične reakcije. 

Razdelimo jih na nasičene maščobe (maslo, jajca, mast, svinjina, govedina, jagnjetina) in 

nenasičene maščobe (ribe, perutnina, olivno olje). Beljakovine so osnovno gradivo, iz 

katerega so sestavljene naše celice in tkiva (ribe, sir). Naslednji so vitamini, brez katerih telo 

ne more pravilno delovati (sadje). Rudnine so ravno tako vaţne kot vitamini in pomembno 

prispevajo k telesnemu zdravju (zelenjava). Vlaknine so neprebavljivi del rastlinske hrane in 

pomagajo preprečevati bolezni srca in raka na črevesju (ţitne in sadne lupine, kruh).  

2.2 Vrste hrane  

Merljak in Koman (2008, 18) navajata, da prehranjevalne navade in ţivljenjski slog močno 

vplivajo na zdravje. Hrano lahko razdelimo na zdravo (uravnoteţeno) in nezdravo 

(neuravnoteţeno) prehrano. Pravilna prehrana, gibanje na sveţem zraku in pozitivno mišljenje 

učinkovito zagotavljajo hranilne snovi našim celicam. V primeru, ko nam ţivila ne 

zagotavljajo vsega, kar naše celice  potrebujejo, se v telesu pojavi pomanjkanje ustreznih 

hranilnih snovi, kar je vzrok številnih bolezni. Papuga (2007, 2) dodaja, da je zdravo in 

uravnoteţeno hranjenje temeljni pogoj ohranjanja zdravja in dobrega počutja. Le-to pa lahko 

doseţemo s pravilno izbiro in pripravo hrane ter zdravim ţivljenjskim slogom, ki vodi do 

dobrega počutja.  
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2.2.1 Zdrava (uravnotežena) prehrana  

»Pojem zdrave prehrane je zelo jasen in preprost. Vse kar je zraslo na zdravi zemlji na soncu 

in kar lahko pojemo takoj, ko to utrgamo, in sicer takšno, kot je zraslo. Zdrava hrana je vse, 

kar tekne brez začimb in predelave,« ugotavlja Sanderson (2009, 40). Glavni elementi 

osnovne zdrave prehrane so: beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, minerali, vitamini in 

vlaknine. Zdrava hrana tako vsebuje hranljive snovi v različnih sorazmerjih, ki nudi človeku 

ravnovesje. Temelj dobrega počutja in zdravega uţivanja hrane je v izbiri sveţe in ne 

popolnoma predelane hrane (Stanway 1996, 12).  

 

Carroll (1996, 23) opozarja, da so današnji časopisi, revije in spletne strani polne 

nasprotujočih nasvetov o tem, kakšna je zdrava prehrana, kar lahko človeka zbega. Ključ do 

uspeha je uţivanje pestre, uravnoteţene hrane in pravilna izbira ţivil, ki so nujna za rast, 

ohranjanje tkiv, krvi in ţivljenjsko pomembnih organov.  

 

Zdravo hrano lahko najdemo v zelenjavi, sadju, ţitaricah, belem mesu (piščanec, puran, ribe), 

kar je še posebej priporočljivo, v manjših količinah pa tudi rdeče meso. Potrebno je piti 

zadostne količine vode in čajev, izogniti pa se je treba gaziranim, sladkanim in alkoholnim 

pijačam. Priporočljiva je tudi hrana divjih ţivali, uporaba večjih količin začimb in manjši 

vnos soli (Pollan 2010, 69–75). Costain (2004, 18–19) dodaja, da je za uravnoteţeno hrano 

potrebno izbrati pravo mešanico hrane. Ta naj bi vsebovala pet ţivil, ki pripomorejo k 

uravnoteţeni prehrani. Ţivila v vsaki skupini so dober vir sorodnih hranil, ki se lahko med 

seboj zamenjujejo. Tu je avtor razdelil skupine od najbolj zaţelene dnevno zauţite količine do 

najmanj zaţelene dnevno zauţite količine hrane. Če začnemo z najbolj zaţeleno hrano so to 

kruh, krompir, ţitarice, na drugo mesto sta uvrščena sadje in zelenjava, nadaljuje z mlekom in 

mlečnimi izdelki, sledijo še meso in ribe, zadnja (kot najmanj zaţelena) pa je hrana, ki 

vsebuje veliko sladkorja in maščob. Velik korak pa pripomore tudi vsakodnevna telesna 

aktivnost in primerno sestavljeni obroki.  

2.2.2 Nezdrava (neuravnotežena) prehrana  

Dobra prehrana je pomembna za dobro zdravje. Uţivanje pravih ţivil lahko pomaga pri 

obrambi pred boleznijo. Vse preveč ljudi uţiva nezdravo hrano, ki se kaţe v uţivanju maščob, 

ogljikovih hidratov in kalorij (Carroll 1996, 23).  

 

»Tudi če dobro skrbimo sami zase, lahko zbolimo,« trdi Stanway (1996, 20–21). Avtor 

nadaljuje, da so posledice debelosti, srčnih napadov, kapi, sladkorne bolezni, ţolčnih kamnov, 

raka na črevesju in dojki povezane z načinom naše prehrane. Velik pomen pa tudi pripisujejo 

našemu načinu ţivljenja.  
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Pollan (2010, 25–39) šteje med nezdravo hrano vse, kar vsebuje kemične dodatke in derivate 

iz koruze in soje, ki podaljšujejo rok uporabe. Plastične embalaţe, v katerih so ti proizvodi 

zapakirani, so lahko tudi strupene. Različne vrste in različne količine nezdrave hrane (npr. 

različni sladkorji, ocvrta hrana, maščoba, rdeče meso, pecivo, gazirane pijače, alkohol in 

kava) obremenijo naše telo. Veliki škodljivci za naše telo pa so tudi pice, hot dogi, 

hamburgerji, čipsi.  

 

Pokorn (1996, 11) neuravnoteţeno prehrano obravnava kot posledico različnih vzrokov, in 

sicer:  

- ekonomskih,  

- socialnih in političnih (vojne, katastrofe),  

- psihosocialnih (modne diete),  

- vzgojnih (izogibanje določeni vrsti hrane),  

- nezmoţnosti dobiti, pripraviti hrano (invalidnost, starost),  

- kroničnega alkoholizma in uţivanja prevelikih količin zdravil (kontracepcijske tablete),  

- nepravilno pripravljene in sestavljene hrane (uničenja hranil pri pripravi hrane).  

2.3 Pridobivanje hrane  

Ţivimo v času, ko imajo zakoni trga veliko moč in vpliv. Na trgu se lahko obdrţijo le 

najmočnejše kmetije, te pa morajo v čim krajšem času pridelati čim več hrane, kar pa vpliva 

na njeno kakovost.  Za doseganje takšnih ciljev se posluţujejo intenzivnega kmetovanja in 

prekomerne uporabe kemikalij. Prehrambena industrija zasluţi več s prodajo drage hrane kot 

s surovinami. Velik vpliv na ljudi naredijo reklame, ki nas zapeljujejo, da se odločimo za 

nakup hrane. V velikih primerih gre za hrano, ki takoj poteši lahkoto in nas pri tem ne zanima, 

ali je zdrava. Drţava za zdravo hrano namenja premalo subvencij slovenskim kmetijam, te pa 

zaradi pomanjkanja denarja propadajo. S tem pa propada tudi hrana, tako imenovana ekološko 

pridelana hrana. Večino hrane v Slovenijo uvozijo in je za potrošnika cenovno bolj ugodna 

kot hrana, pridelana na slovenski kmetiji. Cenovno gledano bodo potrošniki raje kupili 

uvoţen izdelek. V današnjem času imajo ljudje na razpolago veliko izdelkov, odločitev pa je 

njihova, kateri izdelek bodo izbrali ter kam bo vodilo njihovo zdravje. Hrana, ki jo ponujajo v 

trgovinah z napisi eko (ekološko pridelani izdelki), je precej draga. To pa zato, ker tovrstna 

hrana počasneje raste. Razlika med umetno pridelano hrano in ekološko pridelano hrano je v 

tem, da z ekološko pridelano hrano človek dobi več hranljivih snovi. Umetno pridelana hrana 

pa vsebuje kemikalije in druge strupene snovi, ki škodujejo zdravju.  Če ţelijo podjetja sluţiti, 

morajo hrano oglaševati, pa naj gre za ekološko ali umetno pridelano hrano (Stanway 1996, 

20–21). 
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2.3.1 Umetno, kemijsko, gensko pridelana hrana  

Umetno pridelana hrana vsebuje pesticide, aditive in druge strupene kemikalije, ki škodujejo 

zdravju. Za tovrstno hrano je značilno, da je cenejša in lepšega videza v primerjavi z organsko 

pridelano hrano. Zaradi kemične obdelave je njen rok uporabe daljši, hrane se manj zavrţe, s 

tem pa so manjši stroški in cena (Arens 2006, 216–217).   

 

Arens (2006, 100–101) nadaljuje, da se po svetu pojavlja vse več vprašanj v zvezi s prehrano. 

Znanstveniki skušajo izboljšati pridelavo in podaljšati obstojnost ţivil, zato se posluţujejo 

genskega inţeniringa. Ti postopki vključujejo spremembe DNK v genih celic, ki določajo 

celične dedne značilnosti, kar pospeši gojenje. S tem omogoča rastlini dedne lastnosti, ki 

preprečujejo, da izdelke napadejo škodljivci, da nastane plevel, pri tem pa ostane izdelek 

nepoškodovan. Genski inţeniring uporabljajo predvsem za razvoj rastlin in pridelkov, ki 

rastejo v večini podnebij in v različnih vrstah zemlje (npr. puščava). S tem pripomorejo k 

večjemu pridelku, večjim hranilnim vrednostim, niţji ceni in večjemu proizvajanju hrane po 

svetu. Dobra stran gensko spremenjene hrane je, da »ustvarijo« ţivali, ki vsebujejo bolj pusto 

meso in so bolj odporne proti boleznim. Slaba stran gensko spremenjene hrane pa se pokaţe, 

ko so npr. na ţivalih rastni hormoni delovali na kosti in sklepe, ţival pa je izgubila 

koordinacijo in vid. Za nadaljnji razvoj bo potrebno upoštevati tudi etična načela.  

2.3.2 Ekološko, biološko, organsko pridelana hrana  

K organski hrani štejemo hrano, ki ne vsebuje pesticidov, aditivov in umetnih gnojil ter 

kemikalij. Za pridelovalce tovrstne hrane veljajo strogi predpisi. Evropska unija določa 

predpise za ţita in zelenjavo, medtem ko posamezne drţave skrbijo za organsko rejo ţivali. 

Pri organskem kmetovanju ne uporabljajo umetnih gnojil in pesticidov. Ţivali morajo biti 

rejene v naravnih razmerah, brez zdravljenja s pomočjo antibiotikov. Zdrava hrana vse bolj 

navdušuje ljudi, ki poskušajo svoje zdravje izboljšati z uporabo organskih pridelkov. Tako 

vlada podpira organsko kmetovanje, da zadovolji ţelje kupcev in zmanjšuje onesnaţenost 

okolja (Arens 2006, 216–217).  

 

Arens (2006, 216–217) nadaljuje, da številni potrošniki dajejo prednost naravni hrani brez 

dodatkov, kar obsega 1 % izdelkov, kupljenih v Evropi. Razlog za to pa je tudi v kupcih, saj 

še vedno kupujejo kemijsko obdelano hrano, ki je cenejša in lepšega videza, medtem ko je 

hrana naravnega izvora draţja in slabšega videza. Hrana naravnega izvora je draţja in 

slabšega videza, ker je ţe samo gojenje takšnih pridelkov draţje, pridelki so manjši, hitreje se 

pokvarijo, s tem pa rastejo stroški in cena.  

 

Hrana, ponujena v trgovinah z napisi eko (ekološko pridelani izdelek) in bio (biološko 

pridelani izdelek), je precej draga, to pa zato, ker tovrstna hrana počasneje raste (Stanway 

1996, 20–21). Biohrana predstavlja ţivila, pridelana na zemlji brez uporabe kemičnih 
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poljedeljskih izdelkov, ki so čez zimo shranjena brez kakršnih koli kemičnih dodatkov, 

konzervansov ali belega sladkorja. Pri izbiri hrane naj bi bil glavni poudarek njena vsebina, ne 

pa njena zunanjost. Vsakega kupca bi moralo zanimati, od kod hrana prihaja in kako je 

pridelana ali predelana. S tem bi preprečili bolezni, ki jih s hrano dnevno nosimo v usta 

(Omahen 1995, 123–124).  

 

Sanderson (2009, 41) navaja, da pojem »bio« izhaja iz grščine, kar pomeni ţivljenje. Zaradi 

industrijskega procesa se ţivljenje biohrane prekine. Na etikete izdelkov kot so »eko« in 

»bio« se ujame veliko naivneţev. V embalaţah je hrana pridelana brez strupenih kemikalij, a 

brez ţivljenja. Tu ne smemo pozabiti, da »bio« oznaka v večini primerov prevara kupca, ki 

pričakuje nekaj boljšega in za kar je pripravljen plačati več.  
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3 PREHRAMBENE NAVADE IN ŢIVLJENJSKI SLOG LJUDI  

3.1 Prehrambene navade in ţivljenjski slog ljudi v Sloveniji  

Furlan idr. (1997, 267–269) pravijo: »Prehranske navade so značilne za posameznika, skupine 

in celo za celotno prebivalstvo na določenem območju.« Pojem prehranske navade zajema 

kakovost prehrane, ritem prehranjevanja in vedenje med samim hranjenjem. Znano je, da 

hrana, ki jo uţivajo Slovenci, ni pravilno sestavljena. Sestavljena je iz preveč maščob, 

alkohola in premalo sadja in zelenjave. Tako se slabe prehranske navade in slab način 

ţivljenja kaţe v prekomerni telesni teţi. Pod prehranske navade se šteje tudi ritem 

prehranjevanja, kjer je pomembno število obrokov in čas med njimi. Slovenci so znani tudi v 

izpuščanju zajtrkov in slabi navadi, da pojedo vse, kar imajo na kroţniku, ne glede na 

količino.  

 

Papuga (2007, 3–7) navaja, da je zdravo in uravnoteţeno hranjenje pogoj za ohranjanje 

zdravja in dobrega počutja. Pomembno je doseči ravnoteţje v prehranjevanju, v izbiri in 

pripravi ţivil, v prilagajanju letnim časom in telesnim posebnostim. Praviloma naj bi človek 

jedel do petkrat na dan, in sicer zajtrk, dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico in 

večerjo. Poleg tega pa je potrebno piti dovolj tekočine, vsakodnevno vključiti telesno 

aktivnost, si privoščiti dober spanec ter biti pozitivno naravnan.  

 

Čezmerna telesna teţa in debelost nista bolezni, sta dejavnika, ki povzročata bolezni. Te 

bolezni lahko povzročijo povišan krvni tlak, povišan krvni sladkor, bolezni srca in oţilja, raka 

itd. Vzroki se kaţejo v nezdravem načinu ţivljenja, nepravilni prehrani, pomanjkanju gibanja, 

lahko pa nastopijo tudi duševni dejavniki, teţave, stiska in nesprejamanje samega sebe. Se 

pravi, da gre za neravnovesje med zauţito in porabljeno energijo. Telesno teţo (telesno maso) 

ugotavljamo s tehtanjem in je izraţena s kilogrami, odvisna pa je od telesne višine, telesne 

gradnje, spola in starosti (Furlan idr. 1997, 124–127).  

 

Carroll (1996, 92) ugotavlja, da je za varno in trajno zmanjšanje telesne teţe  pomembna 

sprememba navad, kar lahko doseţemo z redno telovadbo in omejitvijo kalorij v prehrani. 

Dieta, za katero se človek odloči, mora biti takšna, da se je lahko drţi in s katero doseţe 

ţeleno teţo. Vendar ponavadi se problem ne pojavi pri samem hujšanju, temveč šele, ko je 

potrebno dolgoročno obdrţati ţeleno telesno teţo. Večina ljudi se kmalu po doseţeni telesni 

teţi ponovno vrne k prejšnjim prehrambenim in gibalnim navadam ter na koncu tehtajo 

bistveno več kot pred začetkom hujšanja. Nenehno hujšanje in pridobivanje teţe pa zdravju 

bolj škoduje kot če bi človek ves čas ostal preteţak. Furlan idr. (1997, 134) se strinjajo, da je 

za ohranjanje telesne teţe potrebno uvesti trajnejše spremembe, ki morajo postati del 

ţivljenja, sicer se odvečni kilogrami ponovno nakopičijo. Pravilne, zdrave prehranske navade 
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ter zadosntna in redna telesna dejavnost predstavljajo ključ za ohranjanje primerne telesne 

teţe.  

 

Merljak in Koman (2008, 88) pravita, da naj bi s hrano človek dobil vse, kar je potrebno za 

rast, normalno delo, obnovo in zaščito. Prehrano sta opredelili za različna starostna obdobja, 

kot so otroštvo, mladostništvo, odrasli in starejši ljudje.  

 

Z analizo ţelimo ugotoviti, ali se v občini Pivka prebivalci zdravo prehranjujo in kakšne so 

njihove prehranjevalne navade in njihov ţivljenjski slog. V naši analizi se bomo osredotočili 

le na tri starostne skupine, in sicer na mladostnike, odrasle in starejše ljudi.  

3.1.1 Prehrambene navade mladostnikov  

Pod drobnogled smo vzeli prehrano v mladostništvu od 15. do 24. leta starosti. Ker gre za 

obdobje v času šolanja, so znane motnje hranjenja, zloraba drog in alkohola, kar močno 

vpliva na prehrano. Mladostniki pogosto zauţijejo preveč kalorij, sladkorja, maščob in hitre 

hrane. Pri dekletih je znano, da pazijo na prehrano, zato poskušajo lakoto pregnati s cigareti in 

kavo (Pokorn 2003, 160–161).  

 

Mladostniki potrebujejo za rast in razvoj zadostno količino hranilno bogate hrane, česar pa 

hitra hrana iz restavracij ter hranilno revna hrana v šoli in doma (ocvrt krompir in meso, 

hrenovke, čips) ne nudi. Pojavljajo se hujše teţave z motnjami hranjenja, kot sta bulimija in 

anoreksija, za blaţjo obliko motenj pa štejemo preizkušanje različnih diet. Posledica je 

nepravilno delovanje uravnalnih središč za sitost in lakoto v moţganih, ki se pojavi zaradi 

moţnih tumorjev, raznih poškodb ali psihičnih motenj (Merljak in Koman 2008, 120–121). 

»Zaradi  napornega druţbenega ţivljenja se spreminjajo prehranjevalne navade (hujšanje in 

eksperimentiranje s sodobnimi prehranskimi trendi),« ugotavlja Costain (2004, 117).  

3.1.2 Prehrambene navade odraslih  

Pokorn (2003, 164) je prehrano odraslih opredelil v obdobje med 25. in 64. letom starosti. 

Dobo odraslih je razdelil na prehrano ţensk in moških. Srednje ţivljenjsko obdobje lahko 

razdelimo na:  

- obdobje od 25. do 40. leta (več stresa, prehrana v tem obdobju je neredna in sestavljena iz 

hitre hrane);  

- obdobje od 40. do 64. leta (večje telesne spremembe, povečana telesna maščoba, zniţana 

telesna aktivnost in telesna presnova, manj energije).  

 

Pri ţenskah v rodni dobi, ko se pojavijo s spolom povezane posebne teţave, kot so 

menstruacija, nosečnost in dojenje, so potrebe po hranilnih snoveh bistveno večje. 
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Pomanjkanje hranilnih snovi v ţenskem telesu se lahko pokaţe tudi pri enolični in nepravilni 

pripravi hrane, pri kajenju in v primeru stresa zaradi prezaposlenosti (Pokorn 2003, 167–168). 

Costain (2004, 118) dodaja, da je ţenski v času nosečnosti še posebej potreben raznolik vnos 

ţivil. Povečan vnos rastlinske hrane in nekadilski slog ţivljenja je za telo odraslega človeka 

ključ do zmanjšanja bolezni in prezgodnjega staranja.  

 

Merljak in Koman (2008, 126–127) sta najprej opredelili prehrano ţensk, kjer je zaradi stresa 

potreba po vseh hranilih izredno povečana, presnova hitrejša in pospešena. Navadno pa se po 

35. letu presnova upočasni, zmanjšuje se raven hormonov ter moč razstrupljanja. Ţenskam v 

menopavzi začne upadati raven estrogena, poviša pa se holesterol.  

 

Pokorn (2003, 165–166) prehrano moškega predstavlja kot ţivljenjsko moč, ki jo lahko daje 

le uravnoteţena prehrana, ki je potrebna za vitalnost, moč in vzdrţljivost v obdobju 

ustvarjanja druţine in pogosto zelo stresnega ţivljenja. Slab ţivljenjski slog, kot je kajenje, 

uţivanje alkoholnih pijač, teţave s spanjem in enolična prehrana (veliko mesa, maščob in 

ogljikovih hidratov) privede do debelosti in s tem do pomanjkanja hranil.  

 

V nadaljevanju sta Merljak in Koman opredelili še prehrano moških, ki pa se bistveno ne 

razlikuje od prehrane ţensk. Razlika se pokaţe pri pogostem poseganju po alkoholu in kavi, 

kar je večji vzrok za obolevanje za rakom. Nekoliko povečan je tudi vnos prehrane z veliko 

mesa in ocvrte hrane, kar vodi k bolezenskim teţavam (Merljak in Koman 2008, 132–133). 

Costain (2004, 118) pravi, da povečan vnos rastlinske hrane in nekajenje vodita do 

zmanjšanja tveganja za razvoj bolezni in upočasnjujeta staranje, saj zdravo telo prinaša dober 

videz in počutje. Costain ugotavlja, da moški jedo več obrokov na dan, v večini bolj nezdravo 

hrano z manj zelenjave in sadja. Več teţav imajo tudi s telesno teţo. Znano pa je tudi, da 

preveč posegajo po alkoholu in kavi.  

3.1.3 Prehrambene navade starejših ljudi  

V raziskavo smo vključili tudi prehrano starejših ljudi v starosti nad 65. letom. Socialni in 

ekonomski vplivi lahko zelo slabo vplivajo na prehrano v starosti. To se kaţe v teţjem 

uţivanju hrane zaradi fizične nesposobnosti, kot so npr. artritis, nezmoţnost ţvečenja hrane 

zaradi pomanjkanja zob, nezmoţnosti nakupa in priprave hrane in drugih dejavnikov. Slab tek 

pa lahko povzročijo tudi okvara vida, sluha, teţave z vohanjem in okušanjem. Energijske 

potrebe so niţje zaradi manjše mišične mase in manjše telesne aktivnosti. Kronične bolezni, 

jemanje zdravil in enolična hrana lahko povzročijo pomanjkanje hranil v telesu, kar pa je 

lahko tudi vzrok slabšega delovanja organov (npr. jeter in ledvic). Glavni razlog za povečanje 

telesne mase v tem ţivljenjskem obdobju je manjša telesna aktivnost, a še vedno 

nespremenjena ţelja po hrani, zato je potrebno iz dnevne prehrane izključiti čim več maščob, 

sladkorja in alkohola (Pokorn 2003, 170–177).  
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Merljak in Koman (2008, 134–136) označujeta obdobje starejših ljudi za čas, ko se pokaţe 

oslabelost mišic, presnovna sposobnost celic se upočasnjuje, pojavijo se alergije ter večja 

utrujenost. K temu pa dodaja svoje mnenje Costain, da se v tej dobi zmanjšuje potreba po 

vnosu kalorij zaradi zmanjšane presnove in telesne dejavnosti. Teţave nastopijo, ko s 

premajhnim vnosom hranil ni več zadoščeno telesnim potrebam ostarelega človeka zaradi 

slabega teka, finančnih sredstev, osamljenosti in izgube ljubljene osebe (Costain 2004, 119).  

3.2 Dejavniki, ki vplivajo na prehrambene navade  

Furlan idr. (1997, 267–269) pravijo: »Prehranske navade so značilne za posameznika, skupine 

in celo celotno prebivalstvo na določenem območju.« Pojem prehranske navade pa obsega 

kakovost in ritem prehrane ter vedenje med samim hranjenjem. Prehranske navade se začnejo 

oblikovati ţe v zgodnjem otroštvu, ki pa so lahko odvisne od različnih vplivov. 

3.2.1 Starost  

Raziskava zajema tudi prehrano v mladostništvu med 15. in 25. letom. Za obdobje v času 

šolanja so znane motnje hranjenja, zloraba drog in alkohola, kar močno vpliva na prehrano. 

Pogosto mladostniki zauţijejo preveč kalorij, sladkorja, maščob in hitre hrane. Za dekleta je 

znano, da pazijo na prehrano, zato poskušajo lakoto pregnati s cigareti in kavo. Za 

mladostnike so značilne nezdrave prehrambene navade (Pokorn 2003, 160–161).  

 

Pokorn (2003, 164) je prehrano odraslih opredelil v obdobje med 25. in 64. letom starosti. Za 

obdobje med 25. in 40. letom je značilno več stresa, prehrana v tem obdobju je neredna in 

sestavljena iz hitre hrane. V obdobju med 40. in 64. letom pa so vidne večje telesne 

spremembe, povečana telesna maščoba, zniţana telesna aktivnost in telesna presnova, manj je 

energije. Za prehrano starejših ljudi v starosti nad 65. letom so značilni socialni in ekonomski 

vplivi, ki lahko zelo slabo vplivajo na prehrano. To se kaţe v teţjem uţivanju hrane zaradi 

fizične nesposobnosti, kot so npr. artritis, nezmoţnost ţvečenja hrane zaradi pomanjkanja 

zob, nezmoţnosti nakupa in priprave hrane in drugih dejavnikov. 

3.2.2 Spol  

Bevc Stankovič idr. (2003, 263–264) prikazujejo ţensko, ki je sodobna, uspešna, lepa, 

negovana, zaposlena, izpolnjuje tradicionalne funkcije (ţena, mati, gospodinja ...) in je vitka. 

Ţenske in dekleta so obsedene z dietami, ki jih mediji in revije promovirajo. Slednje ţelijo 

vzbujati občutek krivde ob vsakem griţljaju zauţite hrane, saj za ţensko »idealno« telo 

prikazujejo lepo in vitko mladenko. Ravno tako pa ţeli moške prikazati z močnim in 

mišičastim telesom.  
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3.2.3 Socialno okolje 

Društvo za zdravje srca in oţilja Slovenije pravi, da se ţivljenjski slog oblikuje z izkušnjami 

in ţivljenjskimi razmerami od zgodnjega otroštva dalje. Na dober ţivljenjski slog pa imajo 

močan vpliv druţinsko okolje, izobraţevanje, zdravstveno varstvo, socialni, kulturni in 

okoljski dejavniki (Jan 2010).  

 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije je z raziskavo o prehrambenih navadah ljudi 

v Sloveniji ugotovil, da se prebivalci z niţjim materialnim standardom prehranjujejo manj 

zdravo in izbirajo preteţno ţivila, ki so cenovno bolj ugodna. Tako socialno in ekonomsko 

šibkejši sloji ter ljudje z niţjo izobrazbo ne namenjajo dovolj pozornosti zdravi prehrani. 

Kvalitetna in varna hrana spodbujata zdrav način ţivljenja. Poleg tega pa tudi zdrava in 

uravnoteţena prehrana skozi celo ţivljenje močno vpliva na rast in razvoj otrok. To se kaţe na 

kakovosti ţivljenja, na delovni zmoţnosti v odrasli dobi, na zdravju, dobri prehranjenosti in 

neodvisnosti v starosti. V primeru neustrezne prehrane pa to za človeka pomeni slabše 

delovanje organizma, več bolezni, teţave s prekomerno telesno teţo ter slabši telesni in 

duševni razvoj (Vrdelja 2011).  

 

Socialne razmere, v katerih ljudje ţivijo in delajo, določajo večino bolezni, vzroke smrti in 

neenakosti v zdravju. Pokaţejo se večletne razlike v ţivljenjski dobi med prebivalci, kar pa je 

odvisno od izobrazbene strukture, ravni dohodka, vrste in varnosti zaposlitve ter socialnih in 

ţivljenjskih razmer (Gabrijelčič Blenkuš 2011).  

3.3 Motnje hranjenja  

Bevc Stankovič idr. (2003, 260) opredeljujejo motnje hranjenja kot bolezensko entiteto 

(duševno motnjo) od druge polovice prejšnjega stoletja. K motnjam prehranjevanja sodijo 

neustrezne prehranjevalne navade ljudi. Vzroki neustreznega prehranjevanja se pokaţejo v 

nerednemu hranjenju, nihanju telesne teţe zaradi različnih diet in uţivanju le ene vrste hrane 

(neuravnoteţena hrana). Motnje prehranjevanja pa niso vedno znak, da ima človek duševne 

motnje.  

 

V stiski nekaterim ljudem postane hrana zatočišče, kar se stopnjuje do tolikšne mere, da 

nastanejo motnje v hranjenju. Motnje hranjenja se kaţejo v tem, da se vse več ljudi v stiski 

obrne v uničevanje lastnega telesa. Za sodobnega človeka, ki ţivi v obilju, je to znak, da se  

teţko sooča z reševanjem svojih problemov (Furlan idr. 1997, 160).  

 

Carroll (2009, 97) dodaja, da je teţko razlikovati med navadno dieto in začetki motnje 

hranjenja. Opozorilni znak je pri obeh postopno izgubljanje telesne teţe, vendar gre vedenje 

pri anorektikih tako daleč, da pogosto svojo teţo skrivajo z ohlapnimi oblačili.  
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Bevc Stankovič idr. (2003, 260–264) so motnje hranjenja razdelili na anoreksijo nervozo, 

bulimijo nervozo in prisilno (kompulzivno) prenajedanje. Pri vseh treh oblikah motnje 

hranjenja gre za dejavnike, ki so lahko druţinski, socio-kulturni in biološko-genski. Pri 

druţinskem dejavniku tveganja gre za kronične telesne in duševne bolezni staršev, ki pri 

otroku povzročijo občutek negotovosti, nestabilnosti in pomanjkanje varnosti. K podobnim 

posledicam štejemo tudi nefunkcionalen partnerski odnos (prepir, nasilnost ...). Pri socio-

kulturnem dejavniku tveganja gre za ţensko, ki je sodobna, uspešna, lepa, negovana, 

zaposlena, izpolnjuje tradicionalne funkcije (ţena, mati, gospodinja ...) in je vitka. Ţenske in 

dekleta so obsedene z dietami, ki jih mediji in revije promovirajo. Ţelijo jim vzbujati občutek 

krivde ob vsakem griţljaju zauţite hrane, saj za ţensko »idealno« telo prikazujejo lepo in 

vitko mladenko. Biološko-genski dejavnik tveganja je prekomerna telesna teţa ţe ob rojstvu 

in v otroštvu. Ponavadi je debel otrok tarča posmeha vrstnikov in jeze staršev.  

3.3.1 Anoreksija nervoza  

Anoreksija nervoza je opredeljena kot motnja, ki nastaja postopoma in se pojavlja na prehodu 

iz otroštva v adolescenco. Zadnjih 100 let jo zdravniki označujejo kot psihiatrični sindrom. 

Oseba z anoreksijo nervozo občuti strah pred debelostjo, ki se ne zmanjša niti ob zniţevanju 

telesne teţe. Tu gre pogosto za slabo samopodobo in nizko samospoštovanje (Bevc Stankovič 

idr. 2003, 260–261). Sestavni del tega sindroma se kaţe v zavračanju hrane, stradanju, 

pretiranem izvajanju telesnih vaj (ki dodatno pripomorejo k izgubi teţe), bruhanju in pretirani 

uporabi odvajal. Ta primer motnje se pogosto pojavlja pri dekletih, pri fantih pa izjemno 

redko. Osnova te motnje je, da osebe zavračajo odraslost in spolno vlogo (Furlan idr. 1997, 

164).  

 

Carroll (1996, 97) ugotavlja: »Anorektiki trpijo zaradi psihološke ali vedenjske motnje zaradi 

katere odklanjajo hrano, češ da so preteţki. Ne glede na to, koliko shujšajo in kako zaradi tega 

zboljo, bodo nadaljevali s svojo strogo shuješavalno dieto.«  

 

Avtor nadaljuje, da je anoreksijo najbolje zdraviti v bolnišnici, kjer bolnika nadzorujejo, saj 

tako hrane ne more skrivati ali je zavreči. Program je skrbno nadzorovan in obsega tudi 

individualno ali druţinsko terapijo, pri znakih duševne bolezni pa uporabijo zdravila. Bolnika 

ob doseţeni ciljni teţi odpustijo domov, druţinske člane pa poučijo o nadaljnjem poteku 

zdravljenja (Carroll 1996, 96).  

3.3.2 Bulimija nervoza  

Bevc Stankovič idr. (2003, 261–262) so bulimijo nervozo označili kot motnjo, ki se pojavlja 

na prehodu iz adolescence v zgodnje odraslo obdobje. Osebe s to motnjo imajo ponavadi 

noramalno ali nekoliko povečano telesno teţo. Posluţujejo se večje količine hrane, ki vsebuje 
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visoko raven kalorij, sestavljenih iz ogljikovih hidratov in maščob. S prenajedanjem se 

sporšča napetost, temu pa sledijo občutek krivde in posledični vedenjski vzorci za zniţevanje 

telesne teţe. Tu gre za obdobje prenajedanja in obdobje različnih neustreznih tehnik 

zmanjševanja telesne teţe (bruhanje, jemanje odvajal, pretirana telesna aktivnost). Furlan idr. 

(1997, 165) pravijo, da gre pri tej motnji za obsedenost z lastnim telesom, strah pred moţnimi 

pomanjkljivostmi zunanje podobe in strah pred odraslostjo ter samostojnostjo.  

 

Carroll (1996, 97) trdi, da je bulimija nervoza najpogostejša pri mladih odraslih ţenskah, ki so 

se kdaj zdravile zaradi anoreksije. Znaki, ki se pojavljajo poleg izgube telesne teţe, so še 

utrujenost, teţave s spanjem, zaprtje, suha koţa, rast neţne puhaste dlake po celotnem telesu, 

pri ţenskah pa lahko nastopi tudi izguba menstruacije. Zdravljenje bulimije poteka tako kot 

pri anoreksiji, kjer je potrebno prehranske navade nadzorovati, uporabijo pa lahko tudi 

psihoterapijo in zdravila proti depresiji. Furlan idr. (1997, 165) dodajajo, da ţivljenjske 

spremembe, npr. selitev od doma, lahko bulimijo prekinejo oziroma postopoma preneha.  

3.3.3 Prisilno (kompulzivno) prenajedanje  

Prisilno prenajedanje je motnja, ki se pogosto izmenjuje z bulimijo in anoreksijo nervozo ter 

se lahko pojavlja v zgodnjem in srednjem odraslem obdobju, lahko pa tudi ţe v adolescenci. 

Za to motnjo je značilno prenajedanje (naţiranje) s hrano ter izguba nadzora nad lastnim 

hranjenjem (Furlan idr. 1997, 262).  

 

»Čeprav je zunanja podoba debelega človeka nasprotna od tiste zaradi anoreksije, je v njeni 

psihodinamiki pri mladostnikih obeh spolov pogosto skrit podoben odpor do odraslosti in 

samostojnosti,« ugotavljajo Furlan idr. (1997, 165). 

3.4 Sodobni trendi v prehranjevanju  

Prehrana je stvar okusa, hotenja in moţnosti posameznika. Glavno vodilo sta biološki in 

socialni ritem, ki določata pogostost obrokov ter obseg dnevnega jedilnika. Kakovostni obrok, 

ki ga človek zauţije, je odvisen od socialnoekonomskih, kulturnih in geografskih razmer v 

okolju, v katerem človek ţivi, pa tudi od osebnih navad, zdravja in ozaveščenosti o prehrani. 

S pravo kombinacijo različnih ţivil lahko dobimo svojevrstno sestavo, ki lahko zadosti vsem 

potrebam po hranilih in energiji. V civilizirani in industrializirani druţbi je človek vedno manj 

telesno dejaven, energijska gostota hrane pa je vse večja (Furlan idr. 1997, 55–56). Ljudje se 

zaradi prehitrega in stresnega vsakdanjika zatekajo k sprostitvi s hrano. Tako industrija, ki 

ponuja hrano, nudi ljudem ţe pripravljeno hrano, ki mnoţicam pomeni nagrado ali tolaţbo za 

stresno delo čez dan. Tako nam industrija ponuja poceni, hitro in vsepovsod dosegljiv vir 

uţitka. To pa privede do čezmerne telesne teţe in do številnih bolezni. Vendar pa zato ni 
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odgovorna le prehranska industrija, temveč tudi ţivljenjski slog in miselnost ljudi (Fonda 

2011).  
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4 RAVNOVESJE HRANE  

Pokorn (2003, 9–13) je zapisal, da zdrava in uravnoteţena prehrana vnaša v telo vse potrebne 

hranilne snovi ter vsebuje ustrezno energijsko vrednost. Zdravo prehranjevanje človeka je 

sestavljeno iz uravnoteţene (preprečuje deficitarne bolezni), varne (preprečuje akutne in 

kronične zastrupitve) in funkcionalne (preprečuje civilizacijske bolezni) prehrane. Poleg tega 

pa mora biti prehrana biološko in gastronomsko sprejemljiva, kar pomeni, da človek ni 

alergičen na zauţito hrano.  

 

Avtor nadaljuje z osnovnimi priporočili za zdravo prehranjevanje:  

- uţivanje pestre hrane in izbira tistih ţivil, ki so za nas čim bolj sprejemljiva in ob katerih se 

dobro počutimo;  

- vsak dnevni obrok hrane, skupaj z malico (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska 

malica in večerja), naj vsebuje ţivila iz vseh skupin;  

- izbira ţivil z malo vsebnostjo maščob (brez ocvrte hrane);  

- čim manj slaščic in sladkih ţivil;  

- izbira manj slanih ţivil;  

- izogibanje večji količini alkoholnih pijač;  

- izogibanje večji količini kave;  

- več telesne aktivnosti, kar pripomore k zdravju in vzdrţevanju normalne telesne teţe.  

 

Carroll (1996, 269) dodaja, da obstajajo različne vrste hrane, od tega nekatere vrste skrbijo za 

dovajanje energije telesnim celicam, druge pa skrbijo za rast, obnavljanje in ohranjanje 

organov. Občutek sitosti in lakote zagotavljata vnos pravšnje količine hrane, s čimer telo dobi 

energijo. Telo pa je oskrbljeno tudi z dodatno energijo, ki nastaja iz telesnih zalog glikogena 

(škroba) in maščob. V primeru, da telo ne more shranjevati hrane v obliki glikogena, se ta 

shrani kot telesno maščevje.  

 

Furlan idr. (1997, 169) pravijo, da hrana praviloma ne sme biti sestavljena iz ene vrste hranil, 

temveč mora vsebovati različne vrste hranil, ki jih telo potrebuje. Ţivila so razdeljena v šest 

skupin, in sicer na škrobna ţivila, zelenjavo, sadje, mleko, meso in maščobe. Te skupine 

vsebujejo različna ţivila, ki so lahko ločena po izvoru, mestu pridobivanja, kraju pridelave in 

načinu pridobivanja.  

 

Pokorn (2003, 59–60) pravi: »Prehrambena piramida ţivil je namenjena načrtovanju zdrave 

dnevne prehrane, ki omogoča ljudem, da si hitro in preprosto sestavijo uravnoteţeno prehrano 

glede na svoje denarne zmogljivosti in priljubljenost hrane.« Tako nam piramida ţivil pomaga 

pri sestavljanju pravilne kombinacije hranilne polnovredne hrane. S pomočjo piramide lahko 

razberemo priporočena ţivila za posamezne starostne skupine.  
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Gebauer Sesterhenn (2008, 22–23) se strinja z navedbami Pokorna, dodaja pa, da Slovenci še 

vedno pojedo preveč nekakovstnih maščob, ki se nahajajo v svinjskem mesu in zauţijejo 

premalo varovalnih snovi, ki so v sadju, zelenjavi in ţitih. Avtorica ţeli s spodaj predstavljeno 

sliko 1 prikazati prehransko piramido, ki je bila objavljena leta 1992 na Ministrstvu za 

kmetijstvo v Zdruţenih drţavah Amerike, prikazati pa je ţelela zdravo prehrano. Zdrava 

prehrana naj bi tako obsegala:  

- čim več ţit in ţitnih izdelkov kot je črn kruh, testenine, riţ (40 %);  

- sadje in zelenjavo (35 %);  

- mlečne izdelke, ribe, jajca, perutnino, meso klavnih ţivali (20 %);  

- čim manj naj bi zauţili slaščic, maščob in sladkorjev (5 %).  

 

 

Slika 1:  Klasična prehranska piramida 

Vir: Gebauer Sesterhenn 2008. 

Problem se lahko pojavi pri vegetarijancih, ki dejansko uţivajo enolično hrano. Ker  

priporočila za zdravo prehrano v našem okolju zajemajo tudi hrano ţivalskega izvora, lahko 

to prehransko piramido uporabljajo tudi vegetarijanci, le da meso in mesne izdelke zamenjajo 

s sojo, stročnicami in semeni, seveda z enakimi priporočenimi porcijami oz. enotami ţivil 

(Pokorn 2003, 62).  

 

Sentočnik navaja, da so prišli prehrambeni strokovnjaki do spoznanj, da prehranska piramida, 

objavljena leta 1992, ne vsebuje pravilnega obsega zdravega prehranjevanja. Tako je od leta 
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2005 priporočena nova prehranska piramida, ki ne vsebuje tolikšne količine ţitaric. Večji 

poudarek se kaţe na zelenjavi in sadju, manjši poudarek je na maščobah ţivalskega izvora in 

primernih količinah beljakovin (Krasko 2010).  

 

Nova piramida, ki jo je oblikoval dr. Walter Willett s kolegi na Harvardski šoli za javno 

zdravje, spodbuja večje uţivanje rastlinskih olj in manjše uţivanje krompirja in belega riţa. 

Poudarja, da je tovrstno prehranjevanje temelj za vse ţivljenje in ne le v času hujšanja. 

Razlika med staro in novo prehrambeno piramido je v osredotočenju na posamezno hrano. V 

starih prehranskih piramidah so bila ţivila razdeljena v štiri glavne skupine, in sicer na meso, 

mlečne izdelke, kmetijske pridelke in ţitarice. Ljudi pa so spodbujali k zmernemu uţivanju 

le-teh (manj maščob, več ogljikovih hidratov). Nova piramida zdravega prehranjevanja 

prikazuje, da v njej ni slabih in dobrih skupin hrane, temveč so lahko tudi dobri ogljikovi 

hidrati (cele ţitarice) in dobre maščobe (rastlinska olja), velik pomen pa je Willett dal tudi 

dnevni telovadbi in rednemu tehtanju (Gebauer Sesterhenn 2008, 23–29).  
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Slika 2: Harvardska »nova« sredozemska dieta 

Vir: Furlan idr. 1997. 

Furlan idr. (1997, 48–54) s sliko 2 ţelijo s piramido (Harvardska »nova« sredozemska dieta) 

povedati, da za preprečevanje bolezni v okviru prehrane ni pomebno le odpravljanje 

dejavnkov tveganja, temveč je s hrano potrebno zauţiti več varovalnih snovi (vlaknin, 

vitaminov, rudnin). Nova piramida zdrave prehrane naj bi obsegala:  

- večjo telesno aktivnost; 

- ţivila, ki jih jemo vsak dan: sadje, zelenjava, stročnice, ţita in ţitni izdelki, semena, oreški, 

mlečni izdelki, olivno olje;  

- ţivila, ki jih jemo le nekajkrat na teden: ribe, perutnina, jajca, slaščice;  

- ţivila, ki jih jemo le nekajkrat na mesec: svinjsko, goveje, ovčje meso, krompir in 

testenine;  
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- manjše količine alkoholnih pijač (ţgane pijače in pivo naj bi zamenjali z rdečim vinom) in 

vnos soli naj bi zmanjšali.  

 

Gebauer Sesterhenn (2008, 29) ţeli z novo prehrambeno piramido sporočiti ljudem, da: 

»Jejte, pijte in bodite zdravi.«  
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5 RAZISKOVALNI DEL PREHRAMBENIH NAVAD LJUDI V OBČINI PIVKA  

S tem poglavjem se prične empirični del zaključne projektne naloge. Tu so predstavljeni 

pridobljeni rezultati prehrambenih navad naključno izbranih oseb v občini Pivka. Rezultati 

anketnega vprašalnika so analizirani in prikazani v grafični obliki.  

5.1 Način zbiranja podatkov  

Anketa se je izvajala pred trgovskim centrom Spar v Pivki v mesecu juliju. Anketo je reševalo 

100 naključno izbranih oseb od 15. leta dalje.  

5.2 Metoda analiziranja podatkov  

Anketni vprašalnik je bil ponujen na papirju v 100 izvodih, izpolnjevali pa so ga naključno 

izbrani ljudje od 15. leta dalje. Anketo smo ponudili na papirju, ker se anketiranci v tistem 

trenutku odločijo za sodelovanje. Za anketo na papirju smo se odločili, ker odgovore dobimo 

v trenutku, ko razdelimo anketni vprašalnik, medtem ko anketo, poslano preko elektronske 

pošte, prejmemo čez čas oz. je sploh ne prejmemo. Anketa je vsebovala vprašanja zaprtega 

tipa, ki so namenjena le v raziskovalne namene. S pomočjo izbranih metod opisne statistike in 

korelacijske analize smo pridobljene podatke obdelali in utemeljili. Zbrane podatke pa smo 

obdelali v programu Microsoft Excel in Microsoft Word. Rezultati so prikazani s pomočjo 

grafov, tabel in sprotnih pojasnil.  

 

Z anketo smo ţeleli ugotoviti, ali se ljudje v občini Pivka zdravo prehranjujejo ter kakšne 

prehrambene navade imajo. Anketni vpašalnik je zajemal vprašanja, s pomočjo katerih smo 

skušali naše hipoteze potrditi oz. zavrniti.  

 

Hipoteze se glasijo:   

- ljudje v občini Pivka imajo nezdrave prehrambene navade;  

- ljudje v občini Pivka jedo več doma pridelane hrane kot kupljene;  

- starost, spol in socialno okolje vplivajo na prehrambene navade v občini Pivka 

(mladostniki jedo bolj nezdravo hrano, odrasli in starejši jedo bolj zdravo hrano).  

5.3 Analiza rezultatov raziskave  

S pomočjo grafov, tabel in sprotnih pojasnil smo skušali prikazati, kako so na anketna 

vprašanja odgovarjali anketiranci.  
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5.3.1 Prehrambene navade ljudi v občini Pivka 

V nadaljevanju so prikazane prehrambene navade ljudi v občini Pivka. Analiza vključuje 

mnenje o zdravem prehranjevanju anketirancev, število obrokov in prigrizkov na dan ter 

hrano, ki jo ljudje uţivajo največ in najpogosteje.  

 

75% 

25% 
ZDRAVO

PREHRANJUJE

NEZDRAVO

PREHRANJUJE

 

Slika 3: Mnenje anketirancev o zdravi prehrani 

 

Slika 3 prikazuje mnenja anketirancev o zdravi prehrani. Kot je razvidno iz zgoraj 

prikazanega grafa je kar 75 % oziroma 75 anketirancev odgovorilo, da se zdravo 

prehranjujejo, medtem ko je 25 % oziroma 25 anketirancev nasprotnega mnenja (v 

nadaljevanju bomo pisali rezultate analize samo v odstotkih).  

 

 

Slika 4: Število obrokov na dan 
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Slika 4 prikazuje, koliko pravih obrokov pojedo na dan ljudje v občini Pivka. Od tega 33 % 

anketirancev poje le en obrok dnevno, 39 % anketiranih oseb dnevno zauţije dva ali tri 

obroke, medtem ko kar 28 % anketirancev poje tri ali pa tudi več obrokov dnevno.  

 

 

Slika 5: Število prigrizkov na dan 

 

Slika 5 prikazuje, koliko prigrizkov pojedo na dan ljudje v občini Pivka. Od 100 anketiranih 

oseb je 31 % oseb, ki med glavnimi obroki ne pojedo nobenega prigrizka. Kar 57 % 

anketiranih oseb poje med glavnim obrokom od enega do dva prigrizka, le 12 % anketirancev 

pa jih je odgovorilo, da dnevno zauţijejo tri ali več prigrizkov.  

 

 

Slika 6: Mnenje anketirancev o svoji telesni teţi 

 

Slika 6 prikazuje mnenje anketiranih oseb o svoji telesni teţi. Kar 43 % vprašanih meni, da ne 

tehta preveč, naslednjih 36 % je nasprotnega mnenja, ostalih 21 % pa meni, da tehta le 

nekoliko preveč.  
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Slika 7: Vrste hrane, ki jo ljudje uţivajo največ 

 

Zgoraj prikazana slika 7 prikazuje, katere vrste hrane uţivajo ljudje največ. Kot je razvidno, je 

največ anketiranih oseb, in sicer kar 40 %, odgovorilo, da uţivajo hrano kot je perutnina, jajca 

in sir. Sledi 30 % anketirancev, ki uţivajo največ mesa, sladkarij in testenin. Hrano kot je 

sadje, zelenjava in ţita uţiva 20 % anketirancev, samo 10 % pa jih je odgovorilo, da največ 

uţivajo ribe in morsko hrano.  

 

 

Slika 8: Pogostost uţivanja govedine, jagnjetine in svinjine 

 

Podatki na sliki 8 prikazujejo pogostost uţivanja govedine, jagnjetine in svinjine. Kar 69 % 

anketirancev uţiva govedino, jagnjetino in svinjino dvakrat tedensko ali redkeje. Nadaljnjih 

16 % uţiva to hrano trikrat ali štirikrat na teden. Skoraj vsak dan pa uţiva tovrstno hrano le 15 

% anketirancev.  

 



 

 27 

 

Slika 9: Uţivanje ocvrte hrane 

 

Zgornja slika 9 prikazuje, kolikokrat na teden ljudje v občini Pivka uţivajo ocvrto hrano. Kar 

66 % anketirancev uţiva ocvrto hrano enkrat na teden ali redkeje. Pribliţno trikrat na teden 

ocvrto hrano uţiva 22 %, preostalih 12 % anketiranih pa ocvrto hrano uţiva skoraj vsak dan.  

 

 

Slika 10: Uţivanje hitre hrane 

 

Iz slike 10 je razvidno, da kar 51 % anketirancev ne uţiva hitre hrane (hamburger, pica, hot 

dog). Naslednjih 43 % anketiranih uţiva hitro hrano enkrat do dvakrat na teden, ostalih 6 % 

anketiranih  pa se posluţuje hitre hrane večino dni v tednu.  
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Slika 11: Uţivanje masla, smetane ali neposnetega mleka 

 

Iz podatkov na sliki 11 je razvidno, kako pogosto uţivajo prebivalci v občini Pivka maslo, 

smetano ali neposneto mleko. Kar 57 % anketiranih oseb je odgovorilo, da se tovrstne hrane 

posluţujejo dvakrat na teden ali redkeje. Sledi 23 % anketiranih oseb, ki maslo, smetano ali 

neposneto mleko uţivajo večino dni, preostalih 20 % ankrtiranih pa le-to uţiva več kot enkrat 

na dan.  

 

 

Slika 12: Uţivanje kave, čaja in kole 

 

Slika 12 prikazuje, koliko skodelic kave, čaja ali kole popijejo anketiranci na dan. Kar 47 % 

jih je odgovorilo, da popije dve ali manj skodelici na dan. Naslednjih 28% anketirancev 

popije tri ali štiri skodelice, 25 % anketirancev pa popije pet ali pa tudi več skodelic kave, 

čaja ali kole na dan.  
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Slika 13: Deleţ kadilcev 

 

Zgoraj prikazana slika 13 prikazuje deleţ kadilcev. Kar 54 % vseh anketiranih je kadilcev, 

ostalih 46 % pa jih ne kadi.  

 

 

Slika 14: Zmerno pitje alkohola 

 

Slika 14 prikazuje, koliko anketiranih oseb v zmernih količinah pije alkohol. Kar 34 % 

anketiranih oseb pije alkohol v zmernih količinah, naslednjih 7 % ne pije alkohola v zmernih 

količinah, ostalih 59 % pa alkohola sploh ne pije.  

5.3.2 Doma pridelana hrana in kupljena hrana  

V nadaljevanju je prikazana analiza, kakšno hrano uţivajo prebivalci v občini Pivka, se pravi, 

ali jedo več doma pridelane hrane ali več kupljene hrane.  
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Slika 15: Hrana, ki jo ljudje uţivajo največ 

 

Na sliki 15 so prikazani podatki anketirancev, ki so odgovarjali na vprašanje, kakšno hrano 

uţivajo največ. Kar 63 % anketirancev je odgovorilo, da več hrane kupujejo v trgovini, ostalih 

37 % pa uţiva več doma pridelane hrane.  
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Slika 16: Hrana, ki jo pridelajo doma in kupujejo v trgovini 

 

Zgoraj prikazana slika 16 prikazuje, katero hrano v večini ljudje v občini Pivka pridelajo 

doma in katero kupujejo v trgovini. Kar 53 % anketirancev krompir prideluje doma, 47 % pa 

ga kupuje v trgovini. 49 % anketiranih pridela solato doma, 51 % anketirancev pa solato 

kupuje v trgovini. Perutnino, ribe in testenine vseh 100 % anketirancev kupuje v trgovini. 

Govedino in salamo kar 23 % pridela doma, ostalih 77 % pa kupuje v trgovini. Mleko pridela 

doma samo 13 % anketirancev, ostralih 87 % pa mleko kupuje v trgovini. Samo 2 % 

vprašanih pridelata maslo doma, ostalih 98 % pa kupi maslo v trgovini. Čebulo in česen 
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pridela doma kar 36 % anketirancev, naslednjih 64 % pa kupuje v trgovini. Tudi vino v 

večini, in to kar 90 % anketiranih, kupuje v trgovini, le 10 % jih vino pridela doma. 

Naslednjih 16 % doma pridela svinjino in kruh, preostalih 84 % anketirancev pa te izdelke 

kupuje v trgovini. Tudi jabolka samo 29 % anketirancev pridela doma, se pravi 71 % jih 

kupuje v trgovini. Jajca doma pridela 37 %, ostalih 63 % pa jajca kupuje. Naslednjih 11 % 

pridela doma tudi sir in sok, ostalih 89 % pa te izdelke kupuje.  

 

 

Slika 17: Hrana, ki jo ljudje kupujejo v trgovini 

 

Na sliki 17 so prikazani rezultati anketirancev, ki so odgovarjali, kakšno hrano (sadje, 

zelenjavo) kupujejo v trgovinah. Kar 88 % anketirancev je odgovorilo, da raje kupujejo hrano, 

ki je na videz lepša in cenejša (kemijsko obdelana hrana). Preostalih 12 % pa kupuje hrano, ki 

je slabšega izgleda in draţja (naravno pridelana hrana).  

5.3.3 Starost, spol in socialno okolje ljudi v občini Pivka  

V nadaljevanju bodo prikazani rezultati vpliva starosti, spola in socialnega okolja na 

prehrambene navade v občini Pivka.  
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Slika 18: Struktura anketirancev glede na spol 

 

Slika 18 prikazuje strukturo anketirancev glede na spol. Anketni vprašalnik je reševalo 100 

naključno izbranih oseb, od tega 55 ţensk (55 %) in 45 moških (45 %).  

 

 

Slika 19: Telesna dejavnost ljudi glede na starostno obdobje 

 

Na sliki 19 je prikazano, kolikokrat na teden ljudje v občini Pivka telovadijo glede na 

starostno obdobje. Od 15. do 24. leta se 8 % anketirancev ne ukvarja s telesno dejavnostjo, 15 

% se s telesno dejavnostjo ukvarja enkrat do dvakrat tedensko, ostalih 5 % pa se s telesno 

dejavnostjo ukvarja vsak dan. Za obdobje od 25. do 64. leta je razvidno iz grafa, da se 20 % 

vprašanih ne ukvarja s telesno dejavnostjo. Sledi 17 % tistih, ki telovadijo enkrat do dvakrat 

tedensko in 4 %, ki namenijo čas za telesno dejavnost vsak dan. Nad 65. letom je 15 % 

anketiranih, ki se ne ukvarjajo s telesno dejavnostjo, naslednjih 7 % se ukvarja s telovadbo od 

enkrat do dvakrat tedensko, ostalih 9 % vprašanih pa redno telovadi vsak dan.  
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Slika 20: Telesna dejavnost ljudi glede na spol 

 

Na sliki 20 je prikazano, kolikokrat na teden ljudje v občini Pivka telovadijo glede na spol. 

Kot je razvdino iz zgornjega grafa, je kar 27 % moških in 20 % ţensk, ki se ne ukvarjajo s 

telesno dejavnostjo. Naslednjih 12 % moških in 27 % ţensk se s telesno dejavnostjo ukvarjajo 

od enkrat do dvakrat na teden, vsak dan pa je telesno dejavnih 6 % moških in 8 % ţensk.  

 

 

Slika 21: Telesna dejavnost ljudi glede na socialno okolje  
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Na sliki 21 je prikazano, kolikokrat na teden ljudje v občini Pivka telovadijo glede na socialno 

okolje posameznika. Od vseh anketirancev je 8 % teh, ki imajo nedokončano osnovno šolo in 

nihče od njih se ne ukvarja s telesno dejavnostjo. Anketiranih s končano osnovno šolo je 7 % 

in se ne ukvarjajo s telesno dejavnostjo, 1 % se ukvarja s telesno dejavnostjo enkrat do 

dvakrat tedensko, 3 % pa so telesno dejavni vsak dan. Če nadaljujemo s poklicno šolo, je 9 % 

tistih, ki se ne ukvarjajo s telesno dejavnostjo, enkrat do dvakrat tedensko jih telovadi 7 %, 3 

% pa telovadijo vsak dan. Naslednjih 12 % se ne ukvarja s telesno dejavnostjo, enkrat do 

dvakrat na teden se telesne aktivnosti posluţuje 16 %, samo 1 % pa telovadi redno vsak dan. 

Od anketiranih oseb z višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo je 10 % tistih, ki se sploh ne 

ukvarjajo s telesno dejavnostjo, 11 % je tistih, ki telovadijo enkrat do dvakrat na teden in 4 % 

tistih, ki telovadijo vsak dan. Naslednji so anketiranci z magisterijem, in sicer so od tega 3 % 

tistih, ki se ne ukvarjajo s telesno dejavnostjo, 2 % je tistih, ki se ukvarjajo s telesno 

dejavnostjo enkrat do dvakrat na teden in 1 % je tistih, ki namenijo čas za telovadbo vsak dan. 

Od vseh anketirancev je le 2 % teh, ki imajo doktorat in se vsaj enkrat do dvakrat na teden 

ukvarja s telesno dejavnostjo.  

 

 

Slika 22: Mesečni dohodki ljudi glede na starostno obdobje 

 

Slika 22 prikazuje mesečne dohodke ljudi v občini Pivka glede na starostno obdobje. Od 15. 

do 24. leta jih ima 13 % do 450 EUR mesečnega dohodka, 11 % jih zasluţi na mesec med 450 

EUR in 700 EUR, 4 % pa zasluţijo več kot 700 EUR na mesec. Od 25. do 64. leta je 5 % 

tistih, ki imajo mesečni dohodek do 450 EUR, 21 % je tistih, ki imajo mesečni dohodek med 

450 EUR in 700 EUR in 15 % je tistih, ki zasluţijo več kot 700 EUR. Od 65. leta dalje imata 

2 % do 450 EUR mesečnega dohodka, naslednjih 20 % jih ima med 450 EUR in 700 EUR, 

preostalih 9 % pa zasluţi več kot 700 EUR.  
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Slika 23: Mesečni dohodki ljudi glede na spol 

 

Slika 23 prikazuje mesečne dohodke ljudi v občini Pivka glede na spol. Kot je prikazano na 

zgornjem grafu je 6 % moških in 14 % ţensk, ki imajo do 450 EUR mesečnega dohodka. 

Naslednjih 28 % moških in 24 % ţensk prejema med 450 EUR in 700 EUR mesečnega 

dohodka, preostalih 11 % moških in 17 % ţensk pa prejme več kot 700 EUR mesečnega 

dohodka.  

 

 

Slika 24: Mesečni dohodki ljudi glede na socialno okolje  
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Slika 24 prikazuje mesečne dohodke ljudi v občini Pivka glede na njihovo socialno okolje. Z 

nedokončano osnovno šolo je 1 % tistih, ki prejmejo mesečni dohodek do 450 EUR  in 1 % 

tistih, ki prejemajo več kot 700 EUR, ostalih 6 % anketiranih pa ima mesečni dohodek med 

450 EUR in 700 EUR. S končano osnovno šolo je tudi tu samo 1 % tistih, ki prejemajo 

mesečni dohodek do 450 EUR in 1 % tistih, ki prejemajo več kot 700 EUR. Ostalih 9 % pa 

ima mesečni dohodek med 450 EUR in 700 EUR. Sledi poklicna šola, kjer imajo 3 % do 450 

EUR mesečnega dohodka, naslednjih 11 % med 450 EUR in 700 EUR in 5 % je tistih, ki 

imajo več kot 700 EUR mesečnega dohodka. S srednjo šolo je 9 % tistih, ki prejemajo na 

mesec do 450 EUR, 15 % je tistih, ki prejemajo med 450 EUR in 700 EUR in 5 % je tistih, ki 

prejmejo na mesec več kot 700 EUR dohodka. Z višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo je 5 

% anketirancev odgovorilo, da prejemajo do 450 EUR mesečnega dohodka, 10 % prejema 

med 450 EUR in 700 EUR, ostalih 10 % pa prejema več kot 700 EUR mesečnega dohodka. 

Od tistih s končanim magisterijem je 1 % tistih, ki prejemajo med 450 EUR in 700 EUR 

mesečnega dohodka in 5 % tistih, ki prejmejo več kot 700 EUR. Samo 2 % anketirancev z 

doktoratom prejme več kot 700 EUR mesečnega dohodka.  

 

 

Slika 25: Pogostost uţivanja sveţega sadja in zelenjave glede na starostno obdobje ljudi 

 

Zgoraj prikazana slika 25 predstavlja pogostost uţivanja sveţega sadja in zelenjave glede na 

starostno obdobje anketirancev. Med 15. in 24. letom je 11 % tistih, ki jedo sadje in zelenjavo 

dvakrat na dan ali pogosteje in enak je odstotek tistih, ki jedo sadje in zelenjavo skoraj vsak 

dan. Ostalih 6 %, ki ravno tako spadajo v to starostno skupino, pa tovrstno hrano uţivajo manj 

kot štirikrat na teden. Od 25. do 64. leta jih 19 % zauţije sadje in zelenjavo dvakrat na dan ali 

pogosteje, skoraj vsak dan uţiva tovrstno hrano 12 %, manj kot štirikrat na teden pa si jo 

privošči 10 % anketiranih oseb. Anketiranci, ki spadajo v starostno skupino nad 65 let je 11 % 

takih, ki dvakrat na dan ali pogosteje uţivajo sadje in zelenjavo, 13 % je tistih, ki jedo 
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tovrstno hrano skoraj vsak dan, manj kot štirikrat na teden pa si to hrano privošči le 7 % 

anketirancev.  

 

 

Slika 26: Pogostost uţivanja sveţega sadja in zelenjave glede na spol ljudi 

 

Zgoraj prikazana slika 26 predstavlja pogostost uţivanja sadja in zelenjave glede na spol 

anketirancev. Kot je prikazano na grafu dvakrat na dan ali pogosteje uţiva sadje in zelenjavo 

14 % moških in 27 % ţensk. Skoraj vsak dan tovrstno hrano uţiva 19 % moških in 17 % 

ţensk. Manj kot štirikrat na teden pa sadje in zelenjavo uţiva 12 % moških in 11 % ţensk.  

 

 

Slika 27: Pogostost uţivanja sveţega sadja in zelenjave glede na socialno okolje ljudi  
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Zgoraj prikazana slika 27 predstavlja pogostost uţivanja sadja in zelenjave glede na socialno 

okolje anketirancev. Z nedokončano osnovno šolo je 1 % tistih, ki dvakrat na dan ali 

pogosteje uţivajo sadje in zelenjavo, enak odstotek je tudi tistih, ki jedo tovrstno hrano manj 

kot štirikrat na teden, ostalih 6 % pa jo jedo skoraj vsak dan. S končano osnovno šolo so 3 %  

anketiranih, ki sadje in zelenjavo uţivajo dvakrat na dan ali pogosteje. Skoraj vsak dan si 

tovrstno hrano privošči 4 % anketiranih oseb, ostalih 4 % anketiranih oseb pa tovrstno hrano 

uţiva manj kot štirikrat na teden. S poklicno šolo je 6 % takih, ki dvakat na dan ali pogosteje 

uţiva sadje in zelenjavo, 5 % je takih, ki tovrstno hrano uţiva skoraj vsak dan in 8 % je takih, 

ki jo uţiva manj kot štirikrat na teden. Od anketirancev s končano srednjo šolo je 13 % takih, 

ki dvakrat na dan ali pogosteje uţivajo sadje in zelenjavo, naslednjih 9 % skoraj vsak dan, 

ostalih 7 % pa manj kot štirikrat na teden. V kategoriji z višjo, visoko in univerzitetno 

izobrazbo je 10 % takih, ki jih uţiva sadje in zelenjavo dvakrat na dan ali pogosteje, 

naslednjih 11 % je tistih, ki skoraj vsak dan uţivajo sadje in zelenjavo in 4 % zauţijejo sadje 

in zelenjavo manj kot štirikrat na teden. 5 % anketirancev z magisterijem uţiva sadje in 

zelenjavo dvakrat na dan ali pogosteje, samo 1 % pa sadje in zelenjavo uţiva skoraj vsak dan. 

Samo 2 % anketirancev z doktoratom pa uţiva sadje in zelenjavo dvakrat na dan ali pogosteje.  

 

 

Slika 28: Pogostost uţivanja nerafiniranih škrobnih izdelkov 

glede na starostno obdobje ljudi 

 

Slika 28 prikazuje pogostost uţivanja nerafiniranih škrobnih izdelkov (na primer rjavi riţ ter 

polnozrnate ţitarice, kruh in testenine) glede na starostno obdobje anketirancev. Starostno 

obdobje od 15. do 24. leta zajema 7 % takih, ki uţivajo nerafinirane škrobne izdelke vsaj 

enkrat na dan in enak odstotek je takih, ki jih uţivajo od trikrat do šestkrat na teden. Ostalih 

14 %, ki ravno tako spadajo v to starostno obdobje, pa se posluţuje teh izdelkov manj kot 

trikrat na teden. Od 25. do 64. leta starosti 4 % anketiranih vsaj enkrat na dan uţije 

nerafinirane škrobne izdelke, naslednjih 10 % od trikrat do šestkrat na teden, ostalih 27 % pa 

manj kot trikrat na teden. Nad 65. letom so 3 % tistih, ki vsaj enkrat na dan zauţijejo tovrstne 
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izdelke, od trikrat do šestkrat na teden jih zauţije 8 %, manj kot trikrat na teden pa jih zauţije 

20 %.  

 

Slika 29: Pogostost uţivanja nerafiniranih škrobnih izdelkov glede na spol ljudi 

 

Slika 29 prikazuje pogostost uţivanja nerafiniranih škrobnih izdelkov (na primer rjavi riţ ter 

polnozrnate ţitarice, kruh in testenine) glede na spol anketirancev. Vsaj enkrat na dan uţivajo 

nerafinirane škrobne izdelke 4 % moških in 10 % ţensk. Od trikrat do šestkrat na teden uţiva 

tovrstne izdelke 10 % moških in 15 % ţensk, kar 31 % moških in 30 % ţensk pa uţiva 

nerafinirane škrobne izdelke manj kot trikrat na teden.  

 

 

Slika 30: Pogostost uţivanja nerafiniranih škrobnih izdelkov glede na socialno okolje 

ljudi  
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Slika 30 prikazuje pogostost uţivanja nerafiniranih škrobnih izdelkov (na primer rjavi riţ ter 

polnozrnate ţitarice, kruh in testenine) glede na socialno okolje anketirancev. Z nedokončano 

osnovno šolo sta 2 % tistih, ki od trikrat do šestkrat na teden uţivajo tovrstne izdelke in 6 % je 

tistih, ki jih uţivajo manj kot trikrat na teden. S končano osnovno šolo so 3 % anketirancev, ki 

od trikrat do šestkrat na teden uţivajo nerafinirane škrobne izdelke in 8 % je tistih, ki jih 

uţivajo manj kot trikrat na teden. S poklicno šolo je 1 % tistih, ki vsaj enkrat na dan uţiva 

tovrstne izdelke, naslednjih 7 % jih uţiva od trikrat do šestkrat na teden ter 11 % jih uţiva 

manj kot trikrat na teden. S srednjo šolo je 9 % anketiranih odgovorilo na vprašanje, da vsaj 

enkrat na dan uţivajo nerafinirane škrobne izdelke, 2 % je tistih, ki jih uţiva od trikrat do 

šestkrat na teden in 18 % jih uţivajo manj kot trikrat na teden. Od tistih z višjo, visoko in 

univerzitetno izobrazbo je 6 % takih, ki vsaj enkrat na dan uţivajo tovrstno hrano, naslednjih 

7 % jih tovrstno hrano uţiva od trikrat do šestkrat na teden, preostalih 12 % pa manj kot 

trikrat na teden. S končanim magisterijem je 1 % takšnih anketirancev, ki nerafinirane 

škrobne izdelke uţiva vsaj enkrat na dan, naslednja 2 % uţivata to hrano od trikrat do šestkrat 

na teden, ostali 3 % pa manj kot trikrat na teden. Od anketirancev z doktoratom je 1 % takih, 

ki vsaj enkrat na dan uţiva nerafinirane škrobne izdelke, enak odstotek pa tovrstno hrano 

uţiva od trikrat do šestkrat na teden.  

 

 

Slika 31: Hrana moškega in ţenske glede na njihovo starostno obdobje 

 

Iz slike 31 je razvidno mnenje, ki so ga anketiranci podali, glede na to, ali se hrana moškega 

in ţenske razlikuje. Mnenje smo opazovali glede na njihovo starostno obdobje. Od 15. do 24. 

leta je 22 % anketirancev mnenja, da se hrana moškega in ţenske razlikuje, ostalih 6 % pa je 

nasprotnega mnenja. Sledi obdobje od 25. do 64. leta, kjer je 27 % anketiranih oseb mnenja, 

da se hrana moškega in ţenske razlikuje, 14 % pa je mnenja, da se hrana moškega in ţenske 

ne razlikuje. Nad 65. letom je 14 % takih, ki ravno tako zatrjujejo, da se hrana moškega in 

ţenske razlikuje, 17 % pa je nasprotnega mnenja.  
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Slika 32: Hrana moškega in ţenske glede na njihov spol 

 

Iz slike 32 je razvidno mnenje, ki so ga anketiranci podali, glede na to, ali se hrana moškega 

in ţenske razlikuje. Mnenje smo opazovali glede na spol anketiranih oseb. 23 % moških in 40 

% ţensk je mnenja, da se hrana moškega in ţenske razlikuje, 22 % moških in 15 % ţensk pa 

je nasprotnega mnenja.  

 

 

Slika 33: Hrana moškega in ţenske glede na njihovo socialno okolje 

 

Iz slike 33 je razvidno mnenje, ki so ga anketiranci podali, glede na to, ali se hrana moškega 

in ţenske razlikuje. Mnenje smo opredelili glede na socialno okolje anketirancev. 3 % 

anketirancev z nedokončano osnovno šolo meni, da se hrana moškega in ţenske razlikuje, 

ostalih 5 % pa je nasprotnega mnenja. V kategoriji s končano osnovno šolo je 5 % takih, ki so 

mnenja, da se hrana moškega in ţenske razlikuje, ostalih 6 % pa je nasprotnega mnenja. 14 % 

anketiranih s poklicno šolo se strinja, da se hrana glede na spol razlikuje, ostalih 5 % pa je 
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nasprotnega mnenja. S srednjo šolo je 22 % takih, ki trdijo, da se hrana moškega in ţenske 

razlikuje, preostalih 7 % pa trdi, da ni razlik med hranjenjem moških in ţensk. Z višjo, visoko 

in univerzitetno izobrazbo je 17 % takih, ki so mnenja, da se hrana glede na spol razlikuje, 

ostalih 8 % pa je mnenja, da se hrana glede na spol ne razlikuje. 4 % anketiranih oseb z 

magisterijem trdi, da se hrana moškega in ţenske razlikuje, ostala 2 % pa trdita nasprotno. 2 

% anketirancev z doktoratom je odgovorilo, da se hrana moškega in ţenske razlikuje.   

 

 

Slika 34: Vpliv medijev na samopodobo ljudi glede na starostno obdobje 

 

Zgornja slika 34 prikazuje mnenje anketirancev glede na to, ali imajo mediji vpliv na 

samopodobo ljudi (npr. ţenske ţelijo vitko in lepo telo, moški ţelijo imeti močno in mišičasto 

telo). Mnenja anketirancev smo opredelili glede na njihovo starostno obdobje. V obdobju od 

15. do 24. leta je 26 % takih, ki se strinjajo, da imajo mediji vpliv na samopodobo ljudi, 4 % 

anketiranih pa se s to trditvijo ne strinja. Od 25. do 64. leta starosti je 36 % anketiranih oseb 

mnenja, da mediji vplivajo na samopodobo ljudi, ostalih 5 % pa je nasprotnega mnenja. Nad 

65. letom starosti je naslednjih 23 % anketiranih, ki trdijo, da imajo mediji vpliv na 

samopodobo ljudi, preostalih 6 % pa jih trdi nasprotno.  

 

 

Slika 35: Vpliv medijev na samopodobo ljudi glede na spol 
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Zgornja slika 35 prikazuje mnenje anketirancev glede na to, ali imajo mediji vpliv na 

samopodobo ljudi (npr. ţenske ţelijo vitko in lepo telo, moški ţelijo imeti močno in mišičasto 

telo). Mnenje anketirancev smo opazovali glede na njihov spol. 30 % moških in 54 % ţensk 

meni, da imajo mediji vpliv na samopodobo ljudi, 15 % moških in 1 % ţensk pa je 

nasprotnega mnenja.  

 

 

Slika 36: Vpliv medijev na samopodobo ljudi glede na socialno okolje  

 

Zgornja slika 36 prikazuje mnenje anketirancev glede na to, ali imajo mediji vpliv na 

samopodobo ljudi (npr. ţenske ţelijo vitko in lepo telo, moški ţelijo imeti močno in mišičasto 

telo). Mnenja anketirancev smo opredelili glede na njihovo socialno okolje. Z nedokončano 

osnovno šolo je 6 % takih, ki so mnenja, da imajo mediji vpliv na samopodobo ljudi, 2 % pa 

temu nasprotujeta. Anketiranci s končano osnovno šolo so na vprašanja odgovarjali tako, da 

jih je 5 % odgovorilo, da mediji vplivajo na samopodobo ljudi, 6 % pa jih je odgovorilo, da 

mediji nimajo vpliva na samopodobo ljudi. 17 % anketiranih s poklicno šolo meni, da mediji 

vplivajo na samopodobo ljudi, ostala 2 % pa sta nasprotnega mnenja. S srednjo šolo jih je 25 

% trdilo, da mediji vplivajo na samopodobo ljudi, preostali 4 % pa tej trditvi nasprotujejo. Z 

višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo je 21 % takih, ki so mnenja, da mediji vplivajo na 

samopodobo ljudi, ostali 4 % pa so nasprotnega mnenja. 6 % anketirancev z magisterijem in 2 

% anketirancev z doktoratom je mnenja, da mediji vplivajo na samopodobo ljudi.  
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Slika 37: Modne diete glede na starostno obdobje 

 

Slika 37 prikazuje, ali anketirane osebe posegajo po kateri od modnih diet (90-dnevna 

ločevalna dieta, dieta po krvni skupini ...). Anketirance smo opredelili glede na njihovo 

starostno obdobje. V prvem starostnem obdobju, ki vključuje anketirance od 15. do 24. leta 

starosti, je 18 % takih, ki se posluţujejo modnih diet, 10 % pa se jih ne. V obdobju od 25. do 

64. leta je 12 % takih, ki se posluţujejo modnih diet, ostalih 29 % pa jih ne preizkuša. Nad 65. 

letom so 4 %, ki modne diete uporabljajo in 27 % je tistih, ki modnih diet ne uporabljajo.  

 

 

Slika 38: Modne diete glede na spol 

 

Slika 38 prikazuje, ali se anketirane osebe posluţujejo katere od modnih diet (90-dnevna 

ločevalna dieta, dieta po krvni skupini ...). Anketirance smo opredelili glede na njihov spol. 1 

% moških in 33 % ţensk se posluţuje modnih diet. Naslednjih 44 % moških in 22 % ţensk pa 

modnih diet ne uporabljajo.  
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Slika 39: Modne diete glede na socialno okolje  

 

Slika 39 prikazuje, ali se anketirane osebe posluţujejo katere od modnih diet (90-dnevna 

ločevalna dieta, dieta po krvni skupini ...). Anketirance smo opredelili glede na njihovo 

socialno okolje. V kategoriji z nedokončano osnovno šolo je 1 % takih, ki se posluţuje 

modnih diet, ostalih 7 % pa se jih ne. S končano osnovno šolo je ravno tako 1 % takih, ki se 

posluţuje diet, preostalih 10 % pa se diet ne posluţuje. 4 % anketirancev s poklicno šolo se 

ravno tako posluţuje diet, 15 % pa diet ne uporablja. Tudi pri anketirancih s srednjo šolo je 14 

% takih, ki uporabljajo dieto v svojem vsakdanu, 15 % pa diet ne uporablja. Če nadaljujemo z 

višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo, je 13 % anketirancev, ki se posluţuje modnih diet, 

ostalih 12 % pa se jih ne posluţuje. 2 % anketiranih z magisterijem posega po modnih dietah, 

4 % anketiranih pa diet ne uporablja. In za konec še doktorat, kjer 2 % anketiranih ne posega 

po nobeni modni dieti.  
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Slika 40: Motnje hranjenja glede na starostno obdobje 

 

Na sliki 40 so prikazani odgovori anketirancev glede teţav z motnjami hranjenja (anoreksija, 

bulimija, prisilno prenajedanje). Rezultate anketirancev smo opredelili glede na njihovo 

starostno obdobje. Od 15. do 24. leta je 9 % anketiranih oseb odgovorilo, da imajo teţave z 

motnjami hranjenja, naslednjih 17 % nima tovrstnih teţav, 2 % pa sta pravkar končala 

zdravljenje. V starostnem obdobju od 25. do 64. leta je 1 % tistih, ki imajo teţave z motnjami 

hranjenja, ostalih 40 % pa nima nikakršnih teţav z motnjami hranjenja. Od 65. leta dalje sta 2 

% tistih, ki imata teţave s hranjenjem, ostalih 29 % pa teh teţav nima.  
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Slika 41: Motnje hranjenja glede na spol 

 

Na sliki 41 so prikazani odgovori anketirancev glede teţav z motnjami hranjenja (anoreksija, 

bulimija, prisilno prenajedanje). Rezultate anketirancev smo opredelili glede na njihov spol. 

Da imajo teţave z motnjami hranjenja je potrdilo 12 % ţensk. 45 % moških in 41 % ţensk pa 

nima teţav z motnjami hranjenja. Naslednja 2 % anketiranih oseb pa sta pravkar končala 

zdravljenje zaradi motenj hranjenja.  
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Slika 42: Motnje hranjenja glede na socialno okolje 

 

Na sliki 42 so prikazani odgovori anketirancev glede teţav z motnjami hranjenja (anoreksija, 

bulimija, prisilno prenajedanje). Rezultate anketirancev smo opredelili glede na njihovo 

socialno okolje. Z nedokončano osnovno šolo je 1 % takih, ki imajo teţave z motnjami 

hranjenja, 7 % pa nima tovrstnih teţav. 10 % anketiranih s končano osnovno šolo nima teţav 

z motnjami hranjenja, tovrstne teţave pa ima 1 % le-teh. 3 % anketiranih s poklicno šolo ima 

teţave z motnjami hranjenja, ostalih 16 % pa teh teţav nima. Med anketiranci, ki imajo 

končano srednjo šolo, so 4 % takih, ki imajo teţave z motnjami hranjenja, 23 % teţav nima, 2 

% anketiranih sta pa pravkar končala z zdravljenjem. Če nadaljujemo s višjo, visoko in 

univerzitetno izobrazbo sta 2 % anketirancev z motnjami hranjenja, ostalih 23 % pa nima 

teţav z motnjami hranjenja. Naslednjih 6 % z magisterijem in 2 % z doktoratom nima teţav z 

motnjami hranjenja.  

5.4 Povzetek raziskav in napotki za izboljšave  

Z zaključno projektno nalogo smo ţeleli analizirati prehrambene navade ljudi, predvsem pa 

smo ţeleli izvedeti, kakšne prehrambene navade imajo ljudje v občini Pivka.  Ţeleli smo 

ugotoviti, kakšno hrano ljudje uţivajo, se pravi več doma pridelane hrane ali več kupljene 

hrane. Zadnje kar smo ţeleli ugotoviti pa je, ali so prehrambene navade  odvisne od starosti, 

spola in socialnega okolja.  
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Zaključna naloga je bila sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega 

dela. V teoretični del smo vključili pojme o prehrani, prehrambenih navadah in zdravju. 

Vključili smo tudi prehrambene navade in ţivljenjski slog treh starostnih skupin, in sicer 

mladostnikov, odraslih in starejših ljudi. Prikazane so tudi razlike med pridelano in kupljeno 

hrano. Na kratko pa so tudi predstavljene nekatere motnje hranjenja in sodobni trendi v 

prehranjevanju. V empiričnem delu smo s pomočjo analize ugotavljali prehrambene navade 

ljudi v občini Pivka. Anketo so reševali naključno izbrani ljudje od 15. leta dalje. Od 100 

anket, ki smo jih anketirancem ponudili na papirju, smo dobili vseh 100 rešenih anket.  

 

Raziskave so pokazale, da so anketo v večini reševale ţenske med 25. in 64. letom starosti z 

višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo. Trditve, ki smo si jih zastavili, smo skušali z 

raziskavo potrditi oziroma zavrniti.  

 

S prvo trditvijo smo ţeleli ugotovi prehrambene navade ljudi v občini Pivka, ker smo mnenja, 

da se občani ne prehranjujejo zdravo. Po priporočilih o zdravi prehrani so pomembni trije 

glavni obroki dnevno, z dvema vmesnima malicama. Z našimi rezultati se večina anketirancev 

teh priporočil drţi. Mediteranska piramida (Furlan idr. 1997, 48–54) predstavlja skupino ţivil 

glede na njihovo pomembnost, ki jo človek potrebuje za vsakodnevno prehranjevanje. Tu smo 

ugotovili, da kar 40 % ljudi posega po hrani, kot so jajca, perutnina, sir, kar pa ni najboljše. 

Samo 20 % je takih, ki uţivajo sadje, zelenjavo in ţita. Naslednjih 30 % anketiranih uţiva 

meso, sladkarije in testenine, ostalih 10 % pa uţiva ribe in morsko hrano. Naslednje kar smo 

opazili je, da anketiranci na teden ne uţivajo veliko mesnih izdelkov. Tudi presenetljivi so bili 

rezultati ankete, ki so pokazali, da anketirane osebe uţivajo manj ocvrte hrane in manj hitre 

hrane. Podatki kaţejo, da anketiranci redko uţivajo maslo, smetano in neposneto mleko. Tudi 

uţivanje kave, čajev in kole je med anketiranci precej redko. Zanimivo pa je tudi, da večina 

anketirancev meni, da ne tehta preveč. Podatki prikazujejo, da kar 54 % ljudi kadi, ostalih 46 

% pa ne. Presenetljiv je tudi podatek, da 59 % anketiranih pije alkohol v zmernih količinah, 

kar pa je še vedno preveč. Kljub nekaterim slabim navadam, kot je kajenje in občasno pitje 

alkohola, trditev, da imajo ljudje v občini Pivka nezdrave prehrambene navade, zavračamo. 

To trditev smo zavrgli, saj rezultati kaţejo, da se prebivalci prehranjujejo v skladu s 

priporočili o zdravi prehrani.  

 

Z drugo trditvijo smo ţeleli dokazati, da ljudje v občini Pivka jedo več doma pridelane hrane 

kot kupljene. Znano je, da ljudje vse preveč kupujejo ţe pripravljeno in predelano hrano, vse 

manj pa je doma pridelane hrane (Merljak in Koman 2008, 14–15). Glede na to, da je občina 

Pivka še vedno v veliki meri obdana z gozdovi, polji in kmetijami, smo z našo analizo skušali 

pridobiti podatke, kakšno hrano uţivajo njeni prebivalci. Po mnenju anketirancev je razvidno, 

da 37 % v večini pridela hrano doma, ostalih 63 % pa hrano kupuje. Izbrali smo nekaj 

osnovnih izdelkov, s katerimi smo ţeleli prikazati, kaj anketirane osebe pridelajo doma in kaj 

kupujejo. Ti izdelki so krompir, solata, perutnina, govedina, ribe, mleko, maslo, čebula, vino, 
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svinjina, testenine, kruh, jabolka, česen, jajca, sir, sok in salama. Analiza je pokazala, da 

edino krompir v večini pridelajo doma, ostale izdelke pa anketiranci kupujejo. Kemijsko 

oziroma umetno pridelana hrana vsebuje pesticide, aditive in druge strupene kemikalije, ki 

škodujejo zdravju, v nasprotju z organsko oziroma ekološko hrano, ki teh snovi ne vsebuje 

(Arens 2006, 216–217). Zanimalo nas je, kakšno hrano (sadje, zelenjavo) ljudje kupujejo v 

trgovinah. Ugotovljeno je bilo, da kar 88 % ljudi kupuje hrano, ki je navidez lepša in cenejša 

(kemijsko obdelana hrana), ostalih 12 % ljudi pa kupuje hrano, ki je navidez slabšega izgleda 

in draţja (naravno pridelana hrana). Trditev, da ljudje v občini Pivka jedo več doma pridelane 

hrane kot kupljene hrane, moramo zavreči, kajti iz rezultatov je razvidno, da ljudje v večini 

hrano kupujejo.  

 

S tretjo trditvijo smo ţeleli ugotoviti, ali starost, spol in socialno okolje vplivajo na 

prehrambene navade v občini Pivka (mladostniki jedo bolj nezdravo hrano, odrasli in starejši 

jedo bolj zdravo hrano). Izkazalo se je, da starost vpliva na prehrambene navade ljudi. To se 

kaţe predvsem v tem, da se mladostniki več ukvarjajo s telesno dejavnostjo v nasprotju z 

odraslimi in starejšimi. Pri prebivalcih občine smo opazili kar precej pogosto uţivajnje 

sveţega sadja in zelenjave. Vendar pa se je izkazalo, da največ sadja in zelenjave zauţijejo 

starejši ljudje. Pri vseh treh starostnih skupinah se v manjši meri uţivajo nerafinirani škrobni 

izdelki (npr. rjavi riţ, polnozrnate ţitarice, kruh in testenine). Analiza je pokazala, da so v 

večini mladostniki in odrasle osebe mnenja, da se hrana moškega in ţenske razlikuje, starejši 

od 65. let dalje pa so nasprotnega mnenja. Ravno tako so v večini vse starostne skupine 

mnenja, da mediji vplivajo na samopodobo ljudi. Trend modnih diet je večji pri mladostnikih, 

ostali se diet ne posluţujejo oziroma po njih posega manjši deleţ anketiranih. V večini 

anketiranci nimajo teţav z motnjami hranjenja. Ugotovili smo, da tudi spol vpliva na 

prehrambene navade ljudi. Podatki kaţejo, da se moški v primerjavi z ţenskami v večini ne 

ukvarjajo s telesno dejavnostjo. Pri obeh spolih je opazno, da kar precej uţivajo sadje in 

zelenjavo, vendar pa je analiza pokazala, da kljub temu ţenske redkeje uţivajo tovrstno hrano. 

Analiza je za oba spola pokazala, da še vedno premalo uţivajo nerafinirane škrobne izdelke. 

Ravno tako se moški kot ţenske v večini strinjajo, da se hrana moškega in ţenske razlikuje ter 

da hrana vpliva na samopodobo ljudi. Čeprav je analiza pokazala, da se v večini ţenske 

posluţujejo modnih diet (90-dnevna ločevalan dieta, dieta po krvni skupini ...), pa kljub temu 

nimajo teţav z motnjami hranjenja. Tudi socialno okolje oziroma izobrazba prebivalstva je 

pokazala vpliv na prehrambene navade ljudi. Iz podatkov je razvidno, da se v večini ljudje s 

srednjo šolo, višjo, visoko, univerzitetno izobrazbo in doktoratom ukvarjajo s telesno 

dejavnostjo, ostali se s telesno dejavnostjo ukvarjajo manj. Izobrazba kot je magisterij in 

doktorat je pokazala, da ti ljudje v večini prejemajo več kot 700 EUR mesečnega dohodka, 

ostali pa med 450 EUR in 700 EUR. Glede na izobrazbo smo ugotovili, da tisti s poklicno 

šolo ter višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo, v večini uţivajo sadje in zelenjavo dvakrat 

na dan ali pogosteje, ostali pa skoraj vsak dan. Podatki so pokazali, da nerafinirane škrobne 

izdelke v večini uţivajo ljudje z doktoratom, ostali pa to hrano uţivajo manj. Večina 
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anketiranih z nedokončano in končano osnovno šolo je mnenja, da se hrana moških in ţensk 

ne razlikuje, ostali pa so nasprotnega mnenja. Anketiranci s končano osnovno šolo so mnenja, 

da mediji ne vplivajo na samopodobo ljudi, ostali pa menijo, da imajo mediji vpliv na 

posameznika. Modnih diet glede na izobrazbo se v večini ne posluţuje nihče, razen nekaj 

anketiranih z višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo. Prav tako v večini nimajo teţav z 

motnjami hranjenja. Tako smo tretjo trditev potrdili, saj je analiza pokazala, da starost, spol in 

socialno okolje vplivajo na prehrambene navade v občini Pivka.  

 

Z ugotovljenimi rezultati bi lahko izboljšali prehrambene navade ljudi v občini Pivka. Te 

izboljšave bi lahko storili ţe starši otrok, kajti navade staršev se prenašajo na navade otrok. Z 

uravnoteţeno prehrano s pravilno pripravljenimi obroki ter s telesno aktivnostjo bi bistveno 

izboljšali zdravje in prehrambene navade, s tem pa bi preprečili tudi razne motnje hranjenja 

ali prekomerno telesno teţo. Poleg tega pa bi se morala drţava bolj zavzemati in pomagati 

kmetom oziroma ljudem, ki imajo polja in gozdove. S tem bi ljudje ponovno pričeli 

obdelovati zemljo ter gojiti lastne izdelke. Poleg tega pa bi bila doma pridelana hrana 

ekološka, zmanjšalo pa bi se tudi tveganje za različne bolezni.  

 

Z rezultati raziskave smo pridobili ţeljene cilje, ki smo si jih zastavili v zaključni projektni 

nalogi. Ljudje v občini Pivka vse bolj posegajo po zdravem načinu ţivljenja, vendar pa ljudje 

še vedno premalo pozornosti namenijo zdravi prehrani. Upamo, da bomo s pomočjo naše 

zaključne projektne naloge pripomogli k še večjemu izboljšanju prehrambenih navad v občini 

Pivka ter tudi ostalim prebivalcem Slovenije.  
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6 SKLEP 

Kot je razvidno iz dobljenih rezultatov, ljudje v občini Pivka vse bolj posegajo po zdravem 

načinu ţivljenja, vendar pa posamezniki še vedno premalo pozornosti namenijo zdravi 

prehrani, kar se kaţe v današnjih časih v pojavljanju različnih bolezni. Ugotovili smo, da kar 

velik del prebivalcev občine Pivka uţiva vse tri glavne obroke ter med njimi zauţije malico, 

kar kaţe na dobro pot k uravnoteţeni prehrani ter normalni telesni teţi prebivalcev. Prav tako 

pa mora uravnoteţena prehrana vsebovati ţivila, ki jih človek zauţije v pravih razmerjih. 

Občani Pivke pa v tem primeru preveč zauţijejo perutnine, jajc, sira, rdečega mesa, testenin in 

sladkarij, še vedno pa premalo zauţijejo sadja, zelenjave, ţit ter rib in morske hrane. Dobri 

rezultati pa se kaţejo tudi v občasnem uţivanju ocvrte in hitre hrane. Ravno tako pa občani 

redkeje uţivajo maslo, smetano ali neposneto mleko ter v manjših količinah pijejo kavo, čaj in 

kolo.  

 

Kar precejšni deleţ prebivalcev kadi in v zmernih količinah uţiva alkohol. Za občino Pivka, 

ki je v večini obdana z gozdovi in polji, pa je zaskrbljujoč podatek, da večina njenih 

prebivalcev ne prideluje hrane doma, temveč jo kupuje v trgovini. Moški se v primerjavi z 

ţenskami še vedno premalo posvečajo telesni dejavnosti. Modnim dietam posvečajo največ 

pozornosti ţenske, v večini so to mladostnice. Manjši deleţ le-teh je tudi z motnjami 

hranjenja. Čeprav mediji in revije nenehno oglašujejo zdrav način prehranjevanja, to še zdaleč 

ni rešitev za zdrave prehrambene navade ljudi. Ljudi prepričajo, da potrebujejo dieto, če imajo 

odvečne kilograme. Tako ponujajo razna prehrambena dopolnila, razne shujševalne tablete in 

naprave, kar posameznika drago stane, zapravi pa lahko tudi lastno zdravje, kar pa privede do 

različnih motenj hranjenja, odpovedi organov ali pa nastopi tudi smrt.  

 

Glede na rezultate naše razisakve lahko rečemo, da ljudje vse bolj posegajo po zdravem 

načinu ţivljenja, vendar pa lahko to doseţejo le s pomočjo uravnoteţene prehrane, s telesno 

aktivnostjo, z manjšim vnosom alkoholnih pijač in če se izogibajo kajenja. Ne smemo pa 

pozabiti, da se kljub vsem priporočilom o zdravi prehrani, zdrav način ţivljenja prične pri 

posamezniku.  
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PRILOGA 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani! Moje ime je Katja Krebelj in sem študentka na Fakulteti za management v 

Kopru. Za temo zaključne projektne naloge sem se odločila analizirati prehrambene navade na 

določenem področju. V ta namen sem sestavila anketni vprašalnik, Vas pa prosim za iskrene 

odgovore, ki bodo namenjeni  izključno v raziskovalne namene. Za sodelovanje se Vam 

vnaprej zahvaljujem.  

V nadaljevanju obkroţite črko pred odgovorom.  

1. Spol: a) ţenski  b) moški  

2. V katero starostno skupino sodite?  

 a) 15–24 let  b) 25–64 let  c) nad 65 let   

3. Kakšno izobrazbo imate? 

a) Nedokončana osnovna šola  

b) Končana osnovna šola  

c) Poklicna šola 

d) Srednja šola  

e) Višja, visoka, univerzitetna izobrazba  

f) Magisterij 

g) Doktorat  

 

4. Ali ste mnenja, da se zdravo prehranjujete? 

 a) da  b) ne  

5. Koliko pravih obrokov pojeste na dan? a) enega b) dva ali tri c) več kot tri  

(Vir: Carroll, 1996)  

6. Koliko prigrizkov pojeste na dan med obroki? a) nič b) enega ali dva c) tri ali več (Vir: 

Carroll, 1996)  

7. Ali tehtate preveč?  

a) Ne 

b) Da  

c) Nekoliko  

8. Kolikokrat na teden telovadite? 

a) Ne ukvarjam se s telesno dejavnostjo 

b) 1x do  2x tedensko  

c) Vsak dan  

9. Kakšno hrano uţivate?  

a) Več doma pridelane hrane 

b) Več kupljene hrane  

10. Koliko denarja na mesec namenite za nakup hrane?  

a) Do 100€
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b) Med 100€ in 200€  

c) Več kot 200€  

11. Kolikšni so vaši mesečni dohodki?  

a) Do 450€  

b) Med 450€ in 700€  

c) Več kot 700€  

12. Katero hrano uţivate največ?  

a) Sadje, zelenjava, ţita ...  

b) Ribe, morska hrana ...  

c) Perutnina, jajca, sir ...  

d) Meso, sladkarije, testenine ...  

13. Kako pogosto jeste govedino, jagnjetino ali svinjino?  

a) 2x tedensko ali redkeje  

b) 3x ali 4x tedensko  

c) Skoraj vsak dan  

(Vir: Carroll, 1996)  

14. Kako pogosto uţivate sveţe sadje in zelenjavo?  

a) 2x na dan ali pogosteje  

b) Skoraj vsak dan  

c) Manj kot 4x na teden  

(Vir: Carroll, 1996)  

15. Kako pogosto uţivate nerafinirane škrobne izdelke, na primer rjavi riţ ter polnozrnate 

ţitarice, kruh in testenine?  

a) Vsaj enkrat na dan  

b) Od 3x do 6x na teden  

c) Manj kot 3x na teden  

(Vir: Carroll, 1996) 

16. Kolikokrat na teden jeste ocvrto hrano? 

a) 1x na teden ali redkeje  

b) Pribliţno 3x na teden  

c) Skoraj vsak dan  

(Vir: Carroll, 1996) 

17. Kolikokrat na teden jeste hitro hrano (hamburger, pica, hot dog)?  

a) Ne jem hitre hrane  

b) 1x do 2x na teden  

c) Večino dni  

18. Kako pogosto uţivate maslo, smetano ali neposneto mleko?  

a) Več kot enkrat na dan  

b) Večino dni  

c) Dvakrat na teden ali redkeje  

(Vir: Carroll, 1996) 
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19.Koliko skodelic kave, čaja ali kole popijete na dan?  

a) Dve ali manj  

b) Tri ali štiri  

c) Pet ali več  

(Vir: Carroll, 1996)  

19. Ali kadite? a) da b) ne  

20. Pijete alkohol v zmernih količinah? a)da b) ne c) ne pijem 

21. Ste mnenja, da se hrana moškega in ţenske razlikuje? a) da b) ne  

22. Ste mnenja, da imajo mediji  vpliv na samopodobo ljudi (npr. ţenske ţelijo vitko in 

lepo telo, moški ţelijo imeti močno in mišičasto telo)? a) da b) ne  

23. Kakšno hrano (sadje, zelenjavo) kupujete v trgovinah?  

a) Hrano, ki je na videz lepša in cenejša  (kemijsko obdelana hrana) 

b) Hrano, ki je slabšega izgleda in draţja (naravno pridelana hrana)  

24. Ali se posluţujete katere od modnih diet (90-dnevna ločevalna dieta, dieta po krvni 

skupini...)? a) da  b) ne  

25. Ali imate teţave z motnjo hranjenja (anoreksija, bulimija, prisilno prenajedanje)?  

a) da   b) ne  c) pravkar sem končal/a zdravljenje  

26. Katero od naštetih sestavin kupujete v trgovini in katero pridelate doma (označi polje 

v tabeli z X):  

Hrana Pridelana 

doma 

Kupljena 

v 

trgovini 

hrana Pridelana 

doma 

Kupljena 

v 

trgovini 

Krompir   Svinjina   

Solata   Testenine    

Zelje   Fiţol    

Perutnina   Kruh    

Govedina    Jabolka   

Ribe   Česen    

Mleko   Jajca   

Maslo    Sir    

Čebula    Sok    

Vino    Salama   
 


