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LOKALNA TRAJNOSTNA OSKRBA POVEČA PREHRANSKO VARNOST DRŽAVE
Samooskrba s kmetijskimi in živilskimi proizvodi stanje, leto 2008
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Rastlinski proizvodi
Ţivinorejski proizvodi

- nizka. (zelenjava!)
- ţito za prehrano človeka: samooskrba okoli 25 %
- višja, ponekod preseţek (meso govedi in perutnine, mleko)

Vir: UMAR, mag. Mateja Kovač, predstavitev Svetovni dan hrane 2009

Najpogostejša živila in skupine živil, vključene v dnevno prehrano,
glede na različni samoocenjeni socialno-ekonomski standard
Skupina živil

Osebe z višjim materialnim
standardom

Osebe z nižjim materialnim
standardom

Žita in žitni izdelki,
škrobna živila

- kosmiči
- testenine
- riž

- kruh,
- pšenični, koruzni zdrob

Ribe, meso in mesni
izdelki, jajca

- ribe, morski sadeži, ribje konzerve

- svinjina
- drobovina
- poltrajne in suhe salame, hrenovke
- jajca

Sadje in zelenjava

- sadje in zelenjava

Mleko in mlečni izdelki

- mleko in mlečni izdelki
- izdelk z manj maščob

Pijače

- sadni sok, sadni nektar
- mineralna voda
- voda z okusom

- čaj
- kava
- sok iz sadnega sirupa
- alkoholne pijače

- olivno olje
- maslo

- margarina
- svinjska mast
- ocvirki
- majoneza

- med
- sadno-žitne rezine

- sladkor
- marmelada
- sladka peciva
- bonboni

Maščobe in maščobna
živila

Sladkor, sladila in sladice

Vir: Gabrijelčič Blenkuš in drugi. 2009. Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije. Pedagoška fakulteta UL.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=0&pi=7&_7_Filename=2348.pdf&_7_MediaId=2348&_7_AutoResize=false&pl=0-7.3.

Kriteriji za izbiro živil v vsakdanji prehrani
B-da je dobrega okusa
D-da ugodno vpliva na moje zdravje
E-da ugodno vpliva na moje razpoloženje
C-da sem jo navajen/a oz. jo poznam
A-da je cena dostopna
G-da vsebuje naravne sestavine
F-da jo je mogoče enostavno pripraviti
I-da ne redi
J-da je proizvedeno v skladu z etičnimi načeli
H-da ima uraden znak ekološke pridelave
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Ženskam je pomembneje, da hrana ugodno vpliva na zdravje, da ne redi, da jo je možno enostavno pripraviti.
Višje/visoko izobraženim je pomembneje, da je hrana naravna, ekološko pridelana, tistim z osnovnošolsko
izobrazbo pa, da je na voljo po dostopnih cenah, da so nanjo navajeni, da jo je mogoče enostavno pripraviti in
da ne redi.
Vir: Gabrijelčič Blenkuš in drugi. 2009. Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije. Pedagoška fakulteta UL.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=0&pi=7&_7_Filename=2348.pdf&_7_MediaId=2348&_7_AutoResize=false&pl=0-7.3.

Regionalne razlike v umrljivosti v Sloveniji
(1987 – 96)

Vir: Šelb J, Kravanja M. ZdravVar 2001
Inštitut za varovanje zdravja

HIA - Sadje in zelenjava
Javno zdravje: Prebivalci Slovenije zaužijemo
samo 75 % količine sadja in zelenjave, ki je
priporočena kot najmanjša količina, ki še
pomembno preventivno vpliva na zmanjšanje
pojavnosti kroničnih nenalezljivih bolezni
(predvsem KVB in nekaterih vrst raka)
Sedanje stanje pri proizvodnji (2003): V Sloveniji
proizvajamo manj kot 60 % sadja in zelenjave,
ki ju zaužijemo; tržne rezerve so velike
Kakšni so možni učinki na trgu sadja in
zelenjave po pristopu v EU?
Pričakovati je, da se bodo cene lokalno
proizvedenega sadja in zelenjave nekoliko
zvišale, cene nekaterih uvoženih vrst pa
znižale

HIA - Sadje in zelenjava
Kakšne so možnosti za skupno promocijo zdravja (2003)?
1. Vzgoja za zdravje (informiranje potrošnika, delovanje v šolskem
prostoru), da se poveča vnos sadja in zelenjave, kar bi povečalo potrebo
po sadju in zelenjavi na trgu (ocenjuje se, da bo v prihodnjih letih
potreba po zamrznjenem sadju in zelenjavi na trgu narasla za 4-5 krat)

2. To obenem predstavlja potencial za ohranitev proizvodnje in dodatni
razvoj podeželja, večje so možnosti za vzdrževanje zaposlenosti na
kmetijah - predstavlja vir dohodka, omogoča zmanjševanje socialnih
neenakosti preko oddaljenih determinant zdravja

3. Dvig vnosa S/Z na priporočeno
količino v Sloveniji bi
zmanjšal KVB za 11 %,
CVI za 6 % in
nekatere vrste raka za 6%.

Možni skupni projekti (2004)
Implementacija šolske sheme mleka, dodatna
priprava šolske sheme sadja
1. implementacija v šolskem sektorju
2. dodana vrednost za kmetijski sektor

Projekt zdravega zajtrka, glede vplivov na
zdravje otrok strokovno podprt s strani MZ
Sodelovanje šolskega resorja:
1. spodbujanje zdravih zajtrkovalnih navad pri
otrocih (in odraslih)
2. zagotavljanje zdravih živil v šolskem sistemu
(posneto mleko in mlečni izdelki, sadje in
zelenjava)

KVALITATIVNA EVALVACIJA procesa HIA
1. Ministrstvo za zdravje: “V času, ko smo izvajali oceno vplivov
prehranske politike na zdravje, je bila Slovenija država pristopnica.
Želeli smo vplivati na kmetijske politike, da bi razumeli, da nekateri
njihovi ukrepi negativno vplivajo na zdravje ljudi.“
2. Strokovnjak s področja kmetijstva: “Proces ocenjevanja vplivov na
zdravje je bil dobronameren in obenem pozitivno naiven. Ključni
namen celotne zadeve je bil podpreti slovensko politiko javnega
zdravja in do določene mere tudi širšo vladno politiko.“
3. Strokovnjak javnega zdravja na regionalnem nivoju: “Namen izvedbe
ocene vplivov na zdravje je bil harmonizirati kmetijsko politiko in
politiko javnega zdravja na tem področju, z animacijo in vključevanjem
ključnih partnerjev iz različnih sektorjev in različnih drugih deležnikov
…. Za našo regijo je bila to zlata priložnost.“
Source:Wissmar M. et all. The effectivenes of Health Impact Assessment, WHO 2007

Strategija za krepitev zdravja in akcijski načrt za
zmanjševanje neenakosti v zdravju v Pomurski regiji
Rezultat HIA: v javnem zdravju so na
regionalni ravni več pozornosti
namenili enakostim v zdravju.
Proces izvajanja ocene vplivov na
zdravje je povečal osveščenost o
pomenu enakosti v zdravju. Kasneje so
nastali projekti, ki so bili usmerjeni v
zmanjševanje neenakosti. Izvedena
ocena vplivov na zdravje je imela
učinek snežene kepe na razumevanje
koncepta in percepcijo neenakosti.
http://www.zzv-ms.si/si/zdravje-razvoj/Strategija-Neenakosti-v-Zdravju.htm

Percepcija procesa HIA
Medicinski strokovnjak:
„… vključene so bile najširše socialno –
ekonomske determinante …“
Kmetijski strokovnjak:
„… ocena je izhajala iz relativno ozkega
medicinskega koncepta …“

…ali kot se je izrazil kmetijski strokovnjak:
“Vsak, ki se želi ukvarjati z medsektorsko komunikacijo in medsektorskim delovanjem
mora biti za to usposobljen in dobro tehnično podkovan. Strokovna multidisciplinarna
kompetenca je ključna in te zagotovo nimamo dovolj. Fiksacija na medicino je zelo

moteča. Medicinski strokovnjaki mislijo, da vse izhaja iz medicine … To moti normalno
delo. Po drugi strani pa kmetijski strokovnjaki mislijo, da so nedotakljivi zaradi
velikega obsega proračuna, s katerim razpolagajo, in denarja, ki ga posedujejo.“
Vir: Wissmar M. et all. The effectivenes of Health Impact Assessment, WHO 2007
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Okviri nacionalne
prehranske politike

PROJEKT “JABOLKO V ŠOLI”
Evalvacijsko poročilo:
- povečano uživanje jabolk med učenci;
- večja popularnost jabolk;
- jabolka so pričela občasno nadomeščati nezdrava živila;
- večja osveščenost o pomenu zdrave prehrane med učenci
- medpredmetne povezave in povezave z drugimi projekti in
različnimi promocijskimi aktivnostmi
- visoka motivacija učencev, učiteljev in staršev
- dodana vrednost projekta:
- okoljsko izobraževanje; učenje o trajnostnem razvoju;
- prepoznavanje pomena biodiverzitete in zaščite okolja;
- bolj osveščeno ravnanje z odpadki;
- povezava z lokalno skupnostjo/lokalnimi kmeti;
- velik pomen vključenosti in kohezivnega sodelovanja vseh
akterjev.
Vir: Poročilo Ministrstva za šolstvo in šport, 2007
Projekt je podprlo MŠŠ v sodelovanju z MKGP in MZ, strokovna zasnova IVZ

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
Pilotno leto 2009/10:
Brezplačno razdeljenega
517 ton sadja in zelenjave
Sodelovalo 73 % vseh
slovenskih OŠ
Povezave ZZVjev, KGZjev, …

Borza za lokalno oskrbo - Dolenjska

• povod za izvedbo dogodka je bil projekt Sheme šolskega sadja

(ukrep kmetijske politike) , ki je na blagovnih skupinah sadja in
zelenjave povečal povpraševanje po lokalnih, sezonskih, svežih
pridelkih
• ukrep je vzpodbudil razmišljanje o načinih naročanja hrane
• ekonomsko gledano majhen ukrep, ki je v praksi pomagal pri
izvajanju tretjega stebra prehranske politike – trajnostni oskrbi s
hrano

Prisotnost svežih pridelkov na trgu

Čas obiranja in možnost shranjevanja
datum

Relevant partners
Concept developed by MAFF, in cooperation with MoE and MoH

Working group for the SFS:

Responsible for the SFS:

MAFF Ministry
of Agriculture, Forestry and Food

The SFS is implemented by:
AAMRD –
Agency for Agricultural Markets
and Rural Development

• drafting the Strategy,
• national implementation,
• official statements;

Agriculture:
-MAFF
- AAMRD

Chamber
of Agri.

Health:
Source: Report of Slovene MAFF to DG AGRI, Feb 2010

- M. of Health,
- NIPH

Education:
- M. of Educ.

Učinki SŠS v političnem delovanju na ravni ES
Šolska shema sadja je imela pozitiven učinek na
medsektorsko sodelovanje na ravni ES:
• 65% vprašanih „boljše razume nujnost, potrebo po
medsektorskem sodelovanju“ .
• 50% poroča o izboljšanju “veščin in znanj, ki so
potrebna za medsektorsko sodelovanje”.
• 42% poroča o „večji pripravljenosti za sodelovanje z
drugimi sektorji”.
• 40% poroča o „povečani ravni zaupanja v delo z
drugimi sektorji”.
• 38% poroča o povečanju “politične pripravljenosti
za delo v medsektorskih iniciativah”.
• 34% poroča o povečanju “kapacitet in virov (npr.
čas, denar, infrastruktura), ki so na voljo za
medsektorsko sodelovanje“.

Tradicionalni slovenski zajtrk
HBSC podatki o zajtrkovalnih navadah mladih – kvantitativni opis
Preobremenjenost in pomanjkanje časa sta najpogosteje omenjeni
oviri za prakticiranje zdrave prehrane (razvoj pristopov).
»Zjutro sploh zajtrka nimam, prvi obrok, ki ga mam, je v šoli hamburger, pol pa
večerja, ko domu pridem. Za zajtrk nimam časa, daleč se pelam, sem vozač z
Radgone, ob petih se že fstanem, ob petih pa priem domu, dvanajst vur sem v
Maribori.«
Vir: Tivadar, Kamin: Razvoj pristopov za spodbujanje zdrave prehrane in gibanja v srednjih šolah, 2005

Pogovori z dijaki (skriti kurikulum)
“Pripravila in izpeljala sem kratko anketo v razredu o zajtrku.
Tisti dan jih je zajtrkovalo le 15%. Pošastno! Nisem se niti
zavedala, da je tako slabo…
Saj ni čudno, da me prvo uro sploh ne morejo slediti…”
Vir: Podkrajšek D, Gregorič M, Gabrijelčič Blenkuš M: Evalvacija programa Razvoj pristopov …, 2006

Tradicionalni slovenski zajtrk so v sodelovanju izvedli sektorji kmetijstva, šolstva in zdravja
18. novembra 2011.
IVZ je pripravil javnozdravstvena izhodišča in izvedbeno shemo
ter zaključuje vrednotenje dogodka.

Trženje nezdrave hrane (otrokom)

Aktivnosti za omejevanje trženja nezdrave hrane otrokom
2004 – Slovenija sodelovala pri sprejemanju DPAS SZO*
2006 – sodelovanje v DS za pripravo SZO listine o preprečevanju debelosti *
2007 – sodelovanje pri pripravi 2. FNAP SZO*
2008 – ustanovna članica SZO akcijske mreže za omejevanje trženja nezdrave
hrane otrokom*
2009 – priprava poročila o stanju za Slovenijo, poročilo POLMARK projekta,
sodelovanje in podpora mednarodnim aktivnostim
2009 – sodelovanje v nadzornem telesu za vmesno vrednotenje učinkovitosti
Evropske platforme za hrano in prehrano (vrednotenje trženja
vključeno
2010 – Slovenija na GS SZO podpre globalno resolucijo o omejevanju trženja*
2010 – junija stopi v veljavo Zakon o šolski prehrani, ki prepove vse avtomate
za hrano v šolskem prostoru (trenutno v presoji na Ustavnem sodišču)
2011 – imenovana medsektorska DS na MZ, ki pripravi podlage za ukrepe na
področju omejevanja trženja nezdrave hrane otrokom
2011 – sprejem „medijskega zakona“, ki zadolži MZ za pripravo smernic za trženje
*vključuje zavezo za omejevanje trženja nezdrave hrane otrokom

Z zdravo in uravnoteženo prehrano in gibanjem za zdravje otrok –
učna ura za učitelje gospodinjstva v osnovnih šolah
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Vrednotenje ciljev v logičnem
evalvacijskem matriksu

Kriterijska vprašanja logičnega evalvacijskega matriksa
V1: Ali je (bilo) področje, ki se tiče cilja, dovolj raziskano za postavitev ustreznih prioritet?
V2: Ali je bil podan predlog za operativnega/ih ukrepa/ov za dosego cilja?
V3: Ali (je)so bil/i operativni ukrep(i) sprejet(i)?
(+) ukrepi so bili sprejeti in se (lahko) uresničujejo
(0) predlog ukrepov je bil sprejet, v delnem obsegu, ima majhne možnosti za uresničitev
(-) ukrepi so bili predlagani, vendar niso bili podprti in sprejeti
V4: Ali (je)so bil/i operativni ukrep(i) implementiran(i)?
V5: Ali (je)so bil/i operativni ukrep(i) usmerjeni tudi v zmanjševanje neenakosti v zdravju?
V6: e Ali (je)so operativni ukrep(i) dosegel/li vsaj 50 % ciljne populacije?
(+) ukrepi so dosegli več kot 2/3 ciljne populacije
(0) ukrepi so dosegli približno polovico ciljne populacije
(-) ukrepi so dosegli manj kot 1/3 ciljne populacije
V7: Ali so bili za izvajanje operativnega/ih ukrepa/ov zagotovljeni zadostni finančni viri?
V8: Ali je bil cilj skladen s strateškimi nameni ReNPPP2005-10?
V9: Ali so bile implementacijske aktivnosti skladne z namenom cilja?

Ocene vrednotenja po stebrih – v matriksu
Dostopnost
raziskovalni
h podatkov,
prioritete
definirane
V1

Predlogi
ukrepov
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Doseganje srednjeročnih ciljev:
Cilj:

Doseženost (komentar):

 zelenjave za najmanj 30 % in sadja za Med odraslimi v povprečju  količino
najmanj 15 %.
zelenjave, za četrtino več sadja, podobno
kaţejo podatki med mladostniki
 zauţitih skupnih maščob za 20 % in
nasičenih maščob za 30 %.

Skupne maščobe  za 13% ED, 
uporaba olivnega olja ter margarine, 
uporaba ţivalskih maščob

 prehranske vlaknine za 20 %.

-

 Ca za 25 % in vitamina C za 15 %.

-

 dnevno zauţitega alkohola pri moških
za 35 % in ţenskah za 20 %.

Opazen trend  uţivanja alkohola

 odraslega prebivalstva, ki je čezmerno Med odraslimi čezmerna hranjenost in
hranjen in debel (ITM > 25), za 15 % ter debelost  ali celo 
otrocih in mladostnikih za 10 %.
Med otroci in mladostniki 
 60% izključna dojenost do 6. meseca Dojenje ob odpustu in kasneje 
in  40% dojenost ob dopolnilni prehrani (do 3 meseca se hrani izključno z
do 1 leta starosti.
mlečnimi nadomestki ţe skoraj tretjina)

Vsebina prispevka
1. Uvod
2. Določanje prioritet in opis scenarijev,
ocena vplivov na zdravje
3. Nacionalni program prehranske
politike in konkretne aktivnosti
- Shema šolskega sadja in
- Tradicionalni slovenski zajtrk
- Omejevanje trženja hrane otrokom
4. Vrednotenje NPPP 2005 – 10
5. Zaključek

Namesto zaključka

Nastaja celovita politika za prehrano in telesno dejavnost za krepitev zdravja.
Deležniki nas že zdaj spodbujajo, naj razmišljamo o celoviti promocijski politiki
za zdrav življenjski slog.

