
 

 

Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020  

1. odpiranje  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta:  
 

Ocena prehranskega profila živil, ki so namenjena prehrani otrok in 
spodbujanje otrok in staršev k zdravi izbiri živil  

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede 
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
0 – Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i 
vključeno/i v projekt) 
 
Nosilka projekta: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta in Zdravstvena fakulteta 
 
Partnerska organizacija: Zveza potrošnikov Slovenije 
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
Pomemben vpliv na potrošnikovo izbiro in nakup živil predstavlja oglaševanje živil. Nakupovanje in 
vključevanje živil z manj zdravim prehranskim profilom v prehrano, zlasti prehrano otrok, predstavlja 
problem, ki se kaže v spodbujanju in omogočanju dostopa do visoko mastne, sladke in slane hrane 
in pijače ter tako prispeva k pojavu različnih bolezni, kot so debelost, sladkorna bolezen in bolezni 
srca in ožilja. Zdravstvene težave se lahko pojavljajo že v otroštvu, mladostništvu in tudi kasnejših 
življenjskih obdobjih. Z ozaveščanjem in zagotavljanjem ustreznih informacij ter različnih oblik 
formalnega in neformalnega izobraževanja lahko pomembno vplivamo, da otroci in starši oblikujejo 
ustrezna stališča in usvojijo veščine, ki jih potrebujejo za razvoj kritičnega odnosa do oglaševanja in 
izbora ter nakupa živil z nezdravim prehranskim profilom. V nalogah projekta smo identificirali živila, 
ki s predstavitvijo in/ali sliko na embalaži nagovarjajo otroke (npr. slike priljubljenih junakov iz 
risanih filmov) in živila, ki imajo priloženo darilo (npr. igrača) oziroma na drugačen način nagovarja 
otroke k nakupu. Analizirali smo prehranski profil teh živil in oblike oglaševanja s katerimi se 
spodbuja otroke k izbiri in nakupu. Z namenom  zaščite otrok in mladostnikov pred nezdravo izbiro 
smo izdelali oceno primernosti teh živil za otroke in oblikovali različne pristope k osveščanju in 
izobraževanju otrok, staršev in strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah na temo 
bolj zdravih prehranskih izbir. 
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Raziskave kažejo, da se otrokom pogosto oglašujejo živila z več maščobe, sladkorja in soli, kar 
predstavlja problem, kar spodbuja uživanje hrane z več maščobe, sladkorja in soli. Zdravstvene 
težave se lahko pojavljajo že v otroštvu, mladostništvu in tudi kasnejših življenjskih obdobjih. Z 
ozaveščanjem in zagotavljanjem ustreznih informacij ter različnih oblik formalnega in neformalnega 
izobraževanja lahko pomembno vplivamo, da otroci in starši oblikujejo ustrezna stališča in usvojijo 
veščine, ki jih potrebujejo za razvoj kritičnega odnosa do oglaševanja in izbora ter nakupa živil z 
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nezdravim prehranskim profilom. V projektu smo identificirali živila, ki s predstavitvijo in/ali sliko na 
embalaži nagovarjajo otroke (npr. slike priljubljenih junakov iz risanih filmov) in živila, ki imajo 
priloženo darilo (npr. igrača) oziroma na drugačen način nagovarja otroke k nakupu. Analizirali smo 
prehranski profil 90 živil in oblike oglaševanja s katerimi se spodbuja otroke k izbiri in nakupu. Z 
namenom  zaščite otrok in mladostnikov pred nezdravo izbiro je bila pripravljena ocena primernosti 
teh živil za otroke. Na osnovi ugotovitev so bila oblikovana različna didaktična sredstva, ki 
spodbujajo starše in otroke k izbiri zdravih živil. S tem namenom sta bili posneti dve video sporočili 
za otroke in starše o odgovorni izbiri in nakupu živil. V okviru projekta so bile oblikovane različne 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti za vrtčevske in osnovnošolske otroke. Rezultate projekta smo 
predstavili na mednarodni konferenci, objavljen pa je bil tudi strokovni članek v reviji ZPS test. 
 

 
 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Najpomembnejši rezultati projekta, ki so jih dosegli študentje so povezani z vpisom živil v aplikacijo 
Veš kaj ješ in oceno oglaševanja in prehranskega profila teh živil. Študentje so izdelali video, 
katerega vsebina nagovarja otroke in starše k nakupovanju bolj zdravih živil. Pomemben rezultat 
projekta so tudi oblikovana didaktična sredstva, ki se uporabljajo pri vzgojno-izobraževalnem delu. 
 
Študentje so s sodelovanjem v projektu pridobili bogate izkušnje, ki jih bodo lahko ponudili tudi na 
trgu dela. Pridobljeno znanje in izkušnje bodo vplivale na njihovo boljšo zaposljivost in tudi 
ozaveščenost o pomenu zdravega načina prehranjevanja, kritičnega odnosa do izbora in nakupa 
živil. Pridobljene izkušnje bodo študentom tudi pomagale k boljši organiziranosti in vodenju 
projektnega dela. Udeležba študentov na konferenci je pripomogla k spoznavanju postopkov, ki so 
potrebni za aktivno udeležbo na konferenci. 
 
Produkti projekta (prehranski profil živil v bazi Veš, kaj ješ, video, didaktične priprave) bodo laični 
javnosti, staršem, otrokom, vzgojiteljem in učiteljem v pomoč pri sprejemanju odločitev za izbor in 
nakup zdravih živil, kar bo lahko pripomoglo k bolj zdravemu načinu življenja in oblikovanju zdravih 
prehranjevalnih navad. 
 
Omenjene aktivnosti, ki vključujejo tudi vzgojno-izobraževalne dejavnosti bodo vplivale na 
ozaveščanje otrok in staršev o zdravem prehranjevanju, kar lahko prispeva k bolj zdravemu načinu 
prehranjevanja v družinah. Vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so bile načrtovane in izvedene v 
okviru projekta so uporabne v formalnem in neformalnem prehranskem izobraževanju. 
 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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