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Visok krvni tlak 

Holesterol 

Kajenje (tobak) 

Debelost 

Uživanje zelenjave in sadja 

Telesna neaktivnost 

Alkohol 

Onesnaženje zraka 

Izpostavljenosti svincu 

Kancerogeni na delovnem mestu 

Nedovoljene droge 

Nezaščiteni spolni odnosi 

Škodljive snovi na delovnem mestu 

Poškodbe na delovnem mestu 

 

 

Število smrti zaradi različnih  

dejavnikov tveganja, WHO 2000  



Prehranjevalne navade v Sloveniji 

ne zajtrkujemo redno 

premalo obrokov  

energijsko bogata prehrana 

premalo zelenjave in sadja  

prevelike maščob  

preveč hitre hrane 

preveč aromatiziranih brezalkoholnih 
pijač 

preveč soli 

 



Sol v prehrani 
 

Prekomeren vnos soli in s tem natrija dokazano 
vpliva škodljivo na zdravje: 

 

neposredno povzroča povišan krvni tlak  
pojav srčnožilnih bolezni  možganska kap, 

negativno vpliva tudi na stanje nekaterih drugih 
kroničnih bolezni: bolezni ledvic, sladkorne 

bolezni, osteoporoze, debelosti in raka želodca.  

Viri: He and MacGregor, 2007; WHO, Reducing salt intake in the population; Report of a WHO forum and 

Technical meeting, 2006; - Chazot et al., 2007; Teucher et al., 2008;  Weir and Fink, 2005; Medici et al., 

1993;  World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, 2007   
  



Resolucija o nacionalnem programu 

prehranske politike (UL RS, št 39/05) 

Izboljšanje prehranjevalnih navad prebivalcev 

Zagotavljanje varnosti hrane 

Zagotavljanje kakovostne in zdravju koristne hrane 

BOLJŠE ZDRAVJE, MANJ KRONIČNIH BOLEZNI 

VEČJA KAKOVOST ŽIVLJENJA 



Prehrana otrok in mladostnikov  

Sodelovanje z MŠŠ, ZRSŠ (MKGP) 

Podpora sistemu organizirane šolske prehrane  

Zakon o šolski prehrani (maj 2010) 

2005 2008 2008 



Javno mnenje o soli (10. – 14. maj 2010) 

• 509 preiskovancev (15 – 65 let) 

• 77 % meni, da sol škoduje zdravju 

• 68 % jih ocenjuje, da jo pojedo preveč 

 

Kaj prispeva največ soli? 

    Odgovor: 

    Čips (95%), fast food (85%), mesni izdelki 
(77%), konzerve (72%), predpripravljene jedi 
(59%), sendviči (52%), siri (47%) 

 

 



Javno mnenje o soli (10. – 14. maj 2010) 

Ocenjujejo, da kruh prispeva le 21 % soli 

50 % jih meni, da je neslana hrana neužitna 

1/3 se jih zaveda, da je sol DT za nastanek 

bolezni srca in ožilja 

89 % jih ne pozna priporočil o vnosu 

 

 



Kakšna so priporočila za 

vnos soli? 



Minimalne fiziološke potrebe (D-A-CH, 2005) 



Ocenjene vrednosti za maksimalni dnevni vnos 

 

Ocenjena vrednost za maksimalen vnos natrija v organizem je  

še primeren in zdravstveno ustrezen vnos, ki ne pomeni tveganja za zdravje.  



Vnos soli in cilji v Sloveniji 

Vnos 5,0 

g/dan 

Cilj 

3g/dan 

Vnos 14,3 g/dan 

Cilj 

5g/dan 

Cilj 

5g/dan 

Vnos 11,0 g/dan 



Stanje vnosa soli v Sloveniji 

• Otroci (4 – 7 let): 5 g/osebo/dan(1)   
  (raziskava o prehranskem statusu otrok v vrtcih – obroki) 
 

• Mladostniki (povprečno 15 let): 10,4 

g/osebo/dan(2) 

  (raziskava o prehranskih navadah adolescentov - FFQ) 

 

• Odrasli (25 – 65 let): 12,4 g/osebo/dan(3) 

 (izvedeno merjenje izločenega natrija v 24-urnem urinu – IVZ CINDI 

Slovenija) 
 

(1) (Poličnik in sod., 2007) 

(2) (Fidler Mis in sod., 2009) 

(3) (Hlastan Ribič in sod., 2010) 
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Vsebnost zaužite soli v nekaterih evropskih 

državah 



Viri soli v prehrani razvitih držav 
 

 75 %:  predelana in predpripravljena živila ter  
      obroki, zaužiti v javnih prehranskih             
      obratih in lokalih 

 

 15%:  dosoljevanje pri kuhi, pripravi in pri   
      mizi  

 

 10%:  naravno prisotna sol v živilih (morski  
      sadeži, ribe, alge,…) 

 

 

 

 

Viri: James et al., 1987; Mattes and Donnelly, 1991; Elliott, 2006 



CINDI, 2002/2003 

• hrano si dosoljuje približno 20% preiskovancev 

• 17% anketiranih zaužije kosilo izven doma in  

 47% anketiranih zaužije dopoldansko malico izven doma, ki pogostokrat 

nadomesti kosilo 

 

Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije, 1997 (Koch V.) 

• hrane si ne dosoljuje 72% prebivalcev, po poskušanju si dosoljuje 18%,  

    brez poskušanja pa 10% prebivalcev 

 

Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije, 2007/08 

• Hrane si ne dosoljuje 56% prebivalcev, po poskušanju si dosoljuje 41%,  

   brez poskušanja 3% prebivalcev 

 

 

 

Drugi viri soli : 

 



Ocena razpoložljivosti soli v živilih, kupljenih  

v slovenskih gospodinjstvih  

za obdobje 2000 - 2007 

• skupna razpoložljivost: 5,5 g soli/osebo/dan (brez 

upoštevanja uživanja hrane izven doma in dosoljevanja!) 

 (priporočila za maksimalni CELOTNI dnevni  

 vnos: 5 g!) 

  

• največji delež vnosa soli iz osnovnih živil predstavljajo:  

 - kruh in krušni izdelki (2 g soli na osebo dnevno),  

 - mesni izdelki (1,5 g soli na osebo dnevno),  

 - predelana zelenjava (0,4 g soli na osebo dnevno) in 

 - siri (0,3 g soli na osebo dnevno).  

 



Kako zdravo uživati sol? 

predpripravljene jedi tipa »pogrej in 

pojej« ali »pojej«;  

sendviči;  

konzerve;  

mesni izdelki (vse salame, klobase, 

hrenovke, šunke, pršut, paštete…);  

siri;  



vsa, t.i. hitro pripravljena hrana, pice, 
krompirčki, hamburgerji, kebabi, hot 
dogi…;  

vse vrste čipsa in drugih slanih 
prigrizkov;  

sirove štručke in podobno pecivo z 
dodatki (z olivami, s čebulo, česnom…);  

polnjene testenine;  

nekatera žita za zajtrk (npr. koruzni 
kosmiči »Corn flakes«). 

 



Nacionalni akcijski načrt za zmanjševanje soli v 
prehrani prebivalcev RS za obdobje 2010-2020 

(julij 2010) 

Sodelovanje z živilsko 
predelovalno 
industrijo in 

drugimi ponudniki 
(reformulacija živilskih 

izdelkov, obroki 
V šolah, bolnišnicah,…) 

Celostni pristop  

Sodelovanje z mediji 
in 

kontinuirano izvajanje 
medijskih kampanj 

Sodelovanje z  
zdravstvenimi delavci 

v primarnem zdravstvu 
(zgodnje odkrivanje 

ogroženih zaradi 
povišanega krvnega tlaka, 

ozaveščanje  
prebivalcev,…) 

 
 



 

Vzporedno v letu 2010:  

izvajanje nacionalne promocijske kampanje za manjši 

vnos soli, preko katere bomo ozaveščali in podajali 

priporočila o ustrezni izbiri živil ter obrokov z manjšo 

vsebnostjo soli.  

 

Ciljne skupine kampanje so:  

splošna populacija, zdravstveni delavci, izobraževalne in 

druge javne ustanove ter ponudniki prehrane.  

 

 

Nadaljnje aktivnosti 









Primeri dobre prakse zmanjševanja soli 

v prehrani na Finskem 

    Že konec 70-ih let prejšnjega stoletja je pričela z aktivnostmi za 

zniževanje vnosa soli pri celotni populaciji.  
 

    Do danes so na Finskem zaznali 40 % povprečno znižanje vnosa 

soli v celotni populaciji. 
 

    Zakonsko določeno označevanje soli na prehranskem izdelku je v 

veljavi od 1. junija 1993. Vnos soli pri moških zmanjšal s 13 g na 10 

g, pri ženskah pa z 10,5 g na 7,6 g.  
 

    Vse trenutne strategije pa so usmerjene k uresničevanju aktualnih 

priporočil Finskega nacionalnega prehranskega združenja, to je 7 g za 

moške in 6 g za ženske (Pietinen in sod., 2008).   



Namesto zaključka  

• Sol pomemben dejavnik tveganja za zdravje in 
dokazano pomemben dejavnik za nastanek 
BSO in drugih bolezni in zapletov 

 

• 2/5 odraslih v Sloveniji ima povišan krvni tlak in 
s tem povečano tveganje za nastanek BSO 

 

• Zmanjševanje vnosa soli je naloga vseh 
(države, industrije, strokovnjakov in medijev) 

 
 



Namesto zaključka  

• Pogoj za obvladovanje tega javno-zdravstvenega 
problema: 
• ozaveščenost javnosti - potrošniki 

• dobra ozaveščenost zdravstvenih delavcev in 
posledično uporabnikov (ogroženih in bolnikov) 

• vključitev zdravstvenih delavcev v medijsko kampanjo 
– vloga zagovornikov 

• tesno sodelovanje z živilsko-predelovalno industrijo in 
s ponudniki javne prehrane 

• izpostavljanje problematike soli na delavnicah 
 



www.nesoli.si 



Hvala za pozornost! 

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj 

Gosposvetska 12, 4000 Kranj 

Rok.Policnik@zzv-kr.si 

Tel: (04) 20 17 197 
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