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POVEČATI
Delež dojenih otrok
Delež ljudi, ki se vsakodnevno prehranjuje
Delež prebivalcev, ki so telesno dejavni

ZMANJŠATI
Delež debelih prebivalcev in tistih s čezmerno težo
Delež podhranjenih in funkcionalno manj zmožnih 
starejših in bolnikov
Vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli
Vsebnost transmaščob

Vizija = ustvariti pogoje in oblikovati 
okolje, ki omogoča boljše prehranjevalne 
in gibalne navade ter zdravo izbiro

boljše zdravje in kakovost življenja



Akcijski načrt za izvajanje
programa do 2018

Medresorska delovna skupina 
državnih sekretarjev

MZ: 2017-2019
- 800.000 evr /letno 
- 20 programov



aktivnosti na vseh 10 področjih

Spodbujanje zdravega prehranjevanje v šolah in vrtcih, 
prenova smernic;

Izobraževanje in usposabljanje;



Povečevanje ponudbe koristnih živil v sodelovanju z živilsko 
industrijo;
- zmanjševanje sladkorja: pijače, mlečni 
Izdelki, pekovsko pecivo.
- promocija proizvajalcev, ki razvijajo živila z ugodno 

prehransko sestavo 
Aktivnosti na področju izboljševanja ponudbe v trgovini, 
turizmu 

OTROŠKI KOPALNI MENU
Kopanje + kosilo



Zagotavljanje varne, zdrave in lokalno pridelane hrane 
- Naša super hrana



Označevanje, predstavljanje in trženje živil;
(oglaševanje otrokom na TV)

• TV hiše oblikovale lastna pravila glede oglaševanja hrane otrokom

• MZ naročilo raziskavo –

Pozitivne spremembe na TV SLO 1 in TV SLO 2, znižala frekvenca prehranskih oglasov in število 
oglaševanih izdelkov.



Spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev;  
- aktivnosti v ZD po celotni Sloveniji in posvet
- podpora programom in medresorskim aktivnostim



Krepitev vloge zdravstvenega sektorja;

• VZPOSTAVITEV ŠOLE KLINIČNE PREHRANE 

- Združenje za klinično prehrano
- Namenjeno dodatnemu izobraževanju zdravnikov, 

dietetikom in medicinskim sestram

• Širitev MODELA SODELOVANJA  v okviru Centrov za 
krepitev zdravja v 25 zdravstvenih domovi

(zdravnik, dietetik, kineziolog, med. sestre)



Informiranje in osveščanje, PORTAL 



- povečalo se je vsakodnevno uživanje sadja (50% → 
55%)

- povečalo se je vsakodnevno uživanje sveže
zelenjave (38% → 44,4%) upoštevaje tudi kuhano, vloženo… 65,5%

- pogosteje zajtrkujemo – 50% otrok vsak dan, odrasli, 40% →
- 62%

- manj uživamo sladkih pijač – manj mladih uživa 
sladke pijače vsak dan (15 letniki iz 48,8% → 28,4 %), manj 
odraslih, ki sladke pijače uživa 1-3 krat tedensko 
(39,3% → 26,7%)

Izboljšanje nekaterih prehranjevalnih 
navad od leta 2012 - 2016



Prehranjevalne navade
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Preliminarni podatki raziskave „Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev“ 



Ugoden TREND
Delež otrok s čezmerno telesno težo 
in debelih je še vedno PREVELIK.
1/4 FANTOV
1/5 DEKLET

Vir: Starc G, Kovač M, Jurak G, Strel J (2016). The outcomes of the Healthy Lifestyle intervention on 
children's physical fitness: A case of Slovenia.Launch Conference of the EU Strategy for the Alpine 
region. Ljubljana: Fakulteta za šport

Podatki Slo FIT



ITM ≥ 25 ITM ≥ 30

ŽENSKE !!! ???
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