
0 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKA NALOGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAŠA KOS  



1 

 

  



2 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA LJUBLJANA 

Študijski program: Predšolska vzgoja 

 

 

 

 

 

 

Promocija zdravega življenjskega sloga v vrtcu 

DIPLOMSKA NALOGA 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica: doc. dr. Verena Koch                                               Kandidatka: Nataša Kos 

Somentor: dr. Stojan Kostanjevec 

 

Ljubljana, 2012 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se mentorici doc. dr. Veneri Koch in somentorju dr. Stojanu Kostanjevcu za 

usmerjanje, nasvete in popravke ter za vso prijaznost, razumevanje in pomoč. 

Zahvaljujem se tudi Tanji Potočnik za lektoriranje diplomske naloge in prevajalki Urši Hafner 

za prevod povzetka v angleščino. 

Vzgojiteljicam in pomočnicam iz obeh vrtcev se zahvaljujem, da so izpolnile anketne 

vprašalnike in mi na ta način omogočile, da sem lahko izvedla raziskavo potrebno za mojo 

diplomsko nalogo. 

Posebna zahvala gre moji mami, možu Gregu in tašči Ivanki za vsestransko spodbudo in 

potrpežljivost tekom študija. Hvaležna sem tudi prijateljicam Mojci, Larisi in Andreji, ki so 

mi stale ob strani. Hčerki Katji pa se zahvaljujem, da mi je s svojo pridnostjo dopuščala, da 

sem lahko pisala diplomsko nalogo. 

Zahvaljujem se še vsem ostalim, ki so mi na različne načine pomagali skozi študij in pri 

nastajanju diplomske naloge. 

  



4 

 

POVZETEK  

V teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljen program Zdravje v vrtcu, ki želi otroke 

že v predšolskem obdobju naučiti, kako živeti zdravo. Predvsem je usmerjen v preprečevanje 

nastanka bolezni, saj želi z zdravim slogom življenja preprečiti, da bi do bolezni sploh prišlo. 

Vplivati želi na naslednja področja: kronične nenalezljive bolezni (prehrana, telesna 

dejavnost), kronične nalezljive bolezni (higiena, preprečevanje prenosa okužb, cepljenje), 

poškodbe in zastrupitve (varno fizično okolje in vedenje), duševno in čustveno zdravje 

(medosebni odnosi, samopodoba, nasilje, razvade, stres). Predstavljeni so še razlogi, zakaj je 

program nastal; njegovi temeljni cilji in namen; področja, na katera želi vplivati; kako 

program poteka v vrtcu; metode dela programa; kakšni so pogoji, da vrtec pridobi potrdilo o 

sodelovanju v programu; povezava kurikuluma za vrtce in programa Zdravje v vrtcu, na 

koncu je na kratko predstavljena še promocija zdravja v Nemčiji. V empiričnem delu smo v 

raziskavi s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljali, ali obstajajo razlike glede zdravega 

sloga življenja med vrtcem, ki je vključen v program Zdravje v vrtcu, in tistim, ki ni vključen. 

Ali vzgojiteljice in pomočnice v vrtcu, vključenem v program Zdravje v vrtcu, bolj 

uresničujejo načela zdravega načina življenja in ali izvajajo več dejavnosti povezanih z 

zdravjem? Ugotavljali smo tudi stališča vzgojiteljic in pomočnic do zdravja ter njihove 

aktivnosti v procesu permanentnega izobraževanja na področju zdravega življenjskega sloga. 

Uporabljena je bila deskriptivna metoda in neslučajnostni priložnostni vzorec, in sicer 

vzgojiteljic in pomočnic vrtca, vključenega v program Zdravje v vrtcu, in vrtca, ki ni 

vključen. Rezultati so pokazali, da se med vrtcema pojavljajo razlike in da vrtec, ki je 

vključen v program Zdravje v vrtcu, upošteva več načel zdravega načina življenja. 

 

Ključne besede: predšolski otrok, vzgojiteljica, program Zdravje v vrtcu, zdrav življenjski 

slog, Kurikulum za vrtce  
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ABSTRACT 

The theoretical part of this thesis presents a programme entitled Health in Kindergarten, 

which aims at teaching pre-school children how to live healthy. This programme is primarily 

focused on preventing illnesses, since a healthy life-style can often help us avoid diseases 

before they develop. The programme affects the following areas: chronic non-contagious 

diseases (diet, physical activity), chronic contagious diseases (hygiene, infection prevention, 

vaccination), injuries and poisoning (safe physical environment and behaviour), mental and 

emotional health (interpersonal relations, self-image, violence, bad habits, stress). The thesis 

also explains reasons why the programme was developed, what its main goals and purposes 

are, areas which it influences, how the programme is performed in kindergarten, the work 

methods within the programme, what the conditions are for a kindergarten to be accepted in 

the programme, the connection between kindergarten curriculum and the Health in 

Kindergarten programme and in the end the thesis presents the promotion of health in 

Germany.  In the empirical part we have carried out a research by using a questionnaire to 

establish whether there are any differences related to healthy life-style between a kindergarten 

included in the Health in Kindergarten programme and a kindergarten that is not included in 

such a programme. Do the kindergarten teachers and teacher assistants in kindergarten 

included in the programme pay more attention to the principles of a healthy life-style and do 

they perform more activities connected to health? We have also tried to establish what the 

teachers’ and teacher assistants’ attitudes towards health are and what their activities within 

the process of permanent education in the field of healthy life-style are. We used a descriptive 

method and a non-coincidental chance pattern of kindergarten teachers and teacher assistants 

from a kindergarten included in the Health in Kindergarten programme and from a 

kindergarten not included in such a programme. Results showed that there are differences 

between both kindergartens and that the kindergarten included in the Health in Kindergarten 

programme follows more principles of healthy life-style.   

 

Key words: pre-school child, kindergarten teacher, Health in Kindergarten programme, 

healthy life-style, kindergarten curriculum  
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1 UVOD 

 

Zdravje je zelo pomembna vrednota vseh nas in ko gre za zdravje otrok, postane še 

pomembnejša. Tega se zavedajo tudi na Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana in tako je  

nastal program Zdravje v vrtcu, saj se zavedajo tega, da zdravje v otroštvu pomembno vpliva 

na kasnejše zdravje v odraslosti in v starosti. Otroštvo je namreč obdobje, ko otroci 

pridobivajo izkušnje, oblikujejo stališča in vzorce vedenja.  

Program skuša vplivati na vsa področja, ki vplivajo na zdrav življenjski slog, in nekateri vrtci 

izvajajo dejavnosti, s katerimi vplivajo na vedenje, znanje, dejavnosti in igro otrok tako, da bi 

ti živeli bolj zdravo v času obiskovanja vrtca in tudi kasneje v življenju. Vzgojiteljica tu 

odigra zelo pomembno vlogo, saj s svojim odnosom do vključevanja zdravega načina 

življenja daje zgled otrokom in od nje je odvisno, kako bo načrtovala in izvajala dejavnosti iz 

kurikuluma. Kurikulum namreč vsebuje mnoga področja, s katerimi lahko pozitivno vpliva na 

zdravje otrok.  

Na odločitev staršev za vključitev otroka v vrtec pomembno vpliva tudi skrb za zdravje otrok. 

Pridobljeno znanje in rezultati moje diplomske naloge bodo lahko pomagali staršem, da se 

bodo lažje odločil, v kateri vrtec bodo vpisali otroka; ali v tistega, ki je vključen v program 

Zdravje v vrtcu, ali tistega, ki ni. Z raziskavo sem želela ugotoviti, kako program Zdravje v 

vrtcu vpliva na življenje in delo v vrtcu ter na katerih področjih se program vrtca razlikuje od 

programa, ki ga izvajajo v vrtcu z običajnim programom.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Program Zdravje v vrtcu 

 

Program Zdravje v vrtcu so začeli izvajati leta 2006 na Zavodu za zdravstveno varstvo 

Ljubljana. Njegov predhodnik je projekt Zdrav vrtec, smiselno pa se navezuje tudi na Zdrave 

šole (Jerman, Letnar in Jagodic, 2006). 

S projektom Zdrav vrtec so začeli leta 1993. Uvedel ga je Zdravstveni dom Ljubljana (Jerman 

idr., 2006), ko je izšla tudi prva knjiga z naslovom Zdrav vrtec (1993), ki so jo napisali 

Marjan Mramor, Mojca Gruntar Činč in Marjeta Domicelj. Istega leta je začela izhajati tudi 

revija Zdrav vrtec, ki je prenehala izhajati leta 1998, ko so tudi zaključili s projektom. 

Program Zdravje v vrtcu so začeli izvajati kot poseben regijski program. Potekal je le po 

ljubljanskih vrtcih na področju zdravstvene regije Ljubljana, z letom 2009 pa so ga pričeli 

širiti po celotni Sloveniji. Namen programa je razviti in okrepiti možnosti vrtcev za 

oblikovanje okolij, ki postavljajo zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo ustvariti 

pogoje za dobro zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje 

zdravja v celotnem življenju. Program je namenjen zaposlenim v vrtcu, otrokom, staršem pa 

tudi lokalni skupnosti. Usmerjen je predvsem v preprečevanje in obvladovanje nastanka 

bolezni (Letnar Žbogar, Jerman, Jagodic in Đukić, 2009). 

Število vključenih vrtcev je z leti zelo naraščalo. V prvih dveh letih je program potekal le po 

ljubljanski regiji. V šolskem letu 2006/07 jih je bilo vključenih 12, v šolskem letu 2007/08 pa 

18 vrtcev. Z letom 2009 se je razširil na vrtce po celotni Sloveniji in tako sta bila leta 2009/10 

vključena že 102 vrtca, leta 2010/11 pa že 114 vrtcev (Jagodic, R., osebna komunikacija, 3. 3. 

2011) .  

Zdrav vrtec je projekt promocije zdravja v vrtcih, je uresničevanje strategije zdravja za vse 

otroke in mladino v Republiki Sloveniji v praksi in je podprojekt nacionalnega programa ter 

politike pospeševanja zdravja v Republiki Sloveniji (Mramor idr., 1993). Promocija zdravja 

pomeni ljudi usposobiti in jim omogočiti zavesten in svoboden izbor zdravega v 

vsakodnevnem življenju (Mramor, 1995). 
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Zdrav vrtec želi najti pot do vsake vzgojiteljice, ki bo sposobna s pedagoškimi metodami 

otrokom približati vedenje o zdravju in jim privzgajati pravilen odnos do zdravja. Najti pa 

mora tudi pot do staršev, da svoj zdrav slog v družini ohranijo ali pa spremenijo nezdravega 

(Mramor, 1995).    

 

2.2 Razlogi za nastanek programa Zdravje v vrtcu 

 

V zloženki Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana (2006a) z naslovom Zdravje v vrtcu so 

navedeni naslednji razlogi, zakaj so pričeli s tem projektom v vrtcih:  

 Ker so vrtci v Sloveniji tradicionalno uveljavljena organizirana oblika varstva otrok, 

tako zagotavljajo ustrezno okolje in razmere za varno, zdravo otroštvo in za razvoj 

telesnih in duševnih sposobnosti otrok. Poleg tega omogočajo izboljšanje kakovosti 

življenja družin (Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, 2006a). 

 Ker je bilo v letu 2004/05 v vrtce v Sloveniji vključenih 60,8 % otrok in je na ta način 

programa deležnih veliko število otrok (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, 

2006a). 

V šolskem letu 2010/11 je v vrtce v Sloveniji vključenih še več otrok, in sicer kar 75 

% (Statistični urad Republike Slovenije, 2011). 

 Ker otroci, ki živijo v zdravem okolju, spoznajo zdrav način življenja, osvajajo zdrave 

navade in veščine ter tako lahko odrastejo v zdrave odrasle osebe, pri tem pa lahko kaj 

naučijo še svoje starše (Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, 2006a). 

 Navedli so enak razlog kot pred leti v knjižici Zdrav vrtec, in sicer, da si otroci v 

predšolskem obdobju pridobivajo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih obdržijo 

večinoma vse življenje (Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, 2006a). 

 Ker vzgojno osebje, ki je dobro usposobljeno in izobraženo, veliko prispeva k 

osvajanju načel zdravega življenja pri sebi in tudi pri otrocih. Zelo je namreč 

pomembno, da se odrasli tudi sami držijo vseh teh načel, saj so s svojim zgledom 

najboljši vzor otrokom, ki jih opazujejo in posnemajo (Zavoda za zdravstveno varstvo 

Ljubljana, 2006a). 
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 Pomembno je tudi osebno stališče in zavzetost zaposlenih, ki so vzor otrokom in so na 

očeh njihovim staršem, do dejavnikov, ki imajo pozitivni in negativni vpliv na zdravje 

(Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, 2006a). 

 Ker zdravje v otroštvu določa zdravje v celotnem življenju posameznika in tudi 

naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti. V predšolskem 

obdobju si otroci pridobivajo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma 

obdržijo vse življenje. Slabo zdravje in nezdrav način življenja v otroštvu lahko vodi v 

slabo zdravje skozi vse življenje, kar povzroča zdravstveno, finančno in socialno 

breme družbe zdaj in v prihodnje (Jerman idr., 2006).  

 Ker vsakodnevni klici iz vrtcev na Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana glede 

preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni in preprečevanja poškodb ter zastrupitev 

kažejo, da zadeve na teh področjih še zdaleč niso urejene in da so potrebne dodatne 

aktivnosti (Jerman idr., 2006). 

Mramor idr. (1993) navajajo naslednje razloge za nastanek, zakaj so izbrali vrtec za 

uresničevanje projekta Zdrav vrtec:  

 da bi premostili prepad, ki je med spoznanji znanosti o zdravju in vsakodnevnem 

življenju; 

 da bi usmerili možnost izbire med zdravim in nezdravim v izbiro zdravega; 

 da bi preprečili večanje razlik v zdravju; 

 da bi izboljšali osveščenost, odgovornost in motivacijo posameznika za lastno zdravje; 

 da bi izboljšali povezovanje zdravstva z drugimi dejavnostmi, saj ključ do rešitve 

glavnih problemov zdravja leži v nemedicinskih sektorjih družbe; 

 ker je otroštvo obdobje, v katerem so programi promocije zdravja najbolj uspešni. To 

je namreč obdobje, ko otroci pridobivajo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih 

večinoma obdržijo vse življenje. 

 zaradi tesne povezave vrtca s starši otrok, ki obiskujejo vrtce, in tako posredne 

možnosti vpliva na spremembe pojmovanja zdravja in življenjskega stila družine; 

 zaradi vpetosti vrtca v lokalno okolje in tako možnosti vpliva na spremembe v tem 

okolju 

 in ker so vrtci zelo inovativni ter imajo velik vpliv na vzgojo otrok. 

Na Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana (2006b) se tudi zavedajo, da so za 

vzpostavljanje dobrega sožitja, zdravih pogojev in zadovoljstva pomembni vsi: zdravi otroci, 
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usposobljeni vzgojitelji, informirani starši ter motivirani ustanovitelji vrtcev. Vrtcem tako 

nudijo različne aktivnosti, s katerimi skušajo pedagoške delavce in ravnatelje motivirati za 

aktiven pristop pri doseganju zadovoljitve zdravstvene vzgoje otrok. 

Fajdiga Sever (1994) je poudarila, da že psihologija uči, da je lažje kaj naučiti na novo kot 

spreminjati že naučeno. Odrasle je težko spreminjati, drugače pa je spreminjati in učiti otroke. 

Otroci se brez težav učijo in prav izkušnje iz zgodnjega otroštva so osnova za kasnejše 

mišljenje in ravnanje. Zato je tako pomembno, da o zdravju pričnemo otroke učiti že v 

otroštvu, saj se takrat največ naučijo, to ponotranjijo in jim kasneje v življenju zelo koristi. 

  

2.3 Temeljni cilji programa Zdravje v vrtcu 

 

Cilje programa je Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana razdelil v dve veliki področji:  

 prva skupina ciljev je namenjena oblikovanju vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je 

zavezana skrbi za zdravje in utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja; 

Jerman idr. (2006) med cilje na tem področju vključujejo: 

- povezovanje partnerjev v programu na načelih sodelovanja in skupnih 

usmeritev; 

- opredelitev vrtcev za delovanje skladno z nameni programa;  

- povečanje zmožnosti (potencialov) vrtcev za promocijo zdravja in zdravstveno 

vzgojo v vrtčevskih okoljih;  

- povečanje potencialov za vključevanje otrok, ki potrebujejo dodatno skrb in 

pozornost. 

 druga skupina ciljev pa obsega usmerjeno delovanje v smeri zmanjševanja nastanka 

bolezni in poškodb. 

Obenem želi Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (2006c) posredno s svojim delovanjem 

vplivati tudi na večanje pomena zdravja v družbi kot celoti, posebej v okoljih, kjer se 

sprejemajo odločitve, ki vplivajo na zdravje. V družbi želijo povečati zavedanje o tem, kako 

pomembni so vplivi v najzgodnejšem obdobju na zdravje v kasnejšem življenju.  

Mramor idr. (1993) so za projekt Zdravje v vrtcu navedli naslednje cilje:  
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 da bi omogočili vsem otrokom, da v polni meri razvijejo vse svoje telesne, psihične in 

socialne potenciale; 

 da bi za vse otroke, osebje, starše in obiskovalce vrtca oblikovali, uvajali in spodbujali 

zdrav stil življenja v vsakodnevnih dejavnostih, delu in življenju vrtca; 

 da bi naučili otroke, vzgojitelje in starše znanja ter veščin, potrebnih pri 

vsakodnevnem odločanju za zdravje;  

 da bi pospešili osebno, družinsko in družbeno odgovornost za zdravje; 

 da bi v projekt vključili vse sektorje družbe, ki pomembno vplivajo na zdravje otrok in 

ki se zavedajo tega, da rešitve glavnih problemov ležijo v nemedicinskih sektorjih 

družbe. 

 

Peček (1994) še posebej izpostavi rizične otroke iz rizičnega okolja, na katere morajo biti 

zdravi vrtci še posebej pozorni. Zanje je potrebno iskati načine, kako jim pomagati. To pa ne 

gre s klasičnim pristopom, temveč je potrebno ustvarjati razmere, v katerih se ti otroci bolje 

vživljajo in lažje prebrodijo težave, s katerimi so obremenjeni. Treba je poskušati pridobiti 

tudi starše, kar pa ni vedno lahko, tega se je treba vsaj lotiti in pri tem pričakovati manjše 

uspehe. 

Ciljne skupine, ki sodelujejo, so zdravi otroci, usposobljeni vzgojitelji, informirani starši ter 

motivirani ustanovitelji vrtcev. Njim ponujajo različne aktivnosti in jih motivirajo za 

doseganje ciljev programa. S programom želijo vzpostaviti sodelovanje različnih 

strokovnjakov z namenom izobraziti in informirati vse ciljne skupine. Ustrezno znanje in 

dostop do potrebnih podatkov so po njihovem mnenju zagotovo osnova za pravilno ravnanje v 

določenih trenutkih ali pri prevzemanju zdravih vsakodnevnih navad.  

Program vključuje ugotavljanje problemov, ukrepanje vseh partnerjev v projektu ter 

spremljanje in ovrednotenje rezultatov. Za doseganje sprememb uporabljajo različne pristope 

in metode dela (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, 2006b). 
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2.4 Vpliv okolja na program Zdravje v vrtcu 

 

Cilji so lahko uresničeni le v okolju, ki projekt Zdrav vrtec podpira. Na prvem mestu je ožje 

socialno okolje, ki ga tvorijo družina, prijatelji, sosedje in sodelavci. Nujno podporo potrebuje 

tudi v lokalni skupnosti, kjer poteka, v občini in v mestu. Občina in mesto morata podpirati 

stremljenje ljudi k zdravemu, tako da uresničujeta zdravo javno politiko. Podporo mu mora 

dati tudi država s pospeševanjem ponudbe zdravih proizvodov, interventnih preventivnih 

programov, podporo javnih občil in usmeritvijo v zdravje tistih sektorjev, ki so 

najpomembnejši: zdravstveni, šolski, kmetijski, finančni, prehrambni itd.   

Potrebno je tudi usposobiti starše, vzgojitelje, prek njih pa otroke doma in v vrtcih in jim 

omogočiti vsakodnevno odločanje za zdravje (Mramor, 1995).  

 

2.5 Vsebine programa Zdravje v vrtcu 

 

V Sloveniji in drugod po svetu so glavni vzrok umrljivosti kronične nenalezljive bolezni 

(bolezni srca in ožilja, rak, kronične bolezni dihal in prebavil), ki so povezane z nezdravim 

načinom življenja. Znaki teh bolezni se običajno pokažejo šele v odrasli dobi, njihovo 

preprečevanje pa se začenja že v otroštvu (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, 2006c).  

Medicina danes tudi pozna dejavnike tveganja za razvoj najbolj množičnih kroničnih bolezni 

našega časa, ki so večinoma posledica nezdravega življenjskega stila. Te bolezni se začenjajo 

že v otroštvu, ogrožajo pa nas kasneje v življenju. Možno jih je preprečiti, če poznamo 

dejavnike tveganja zanje in se jih hočemo ter znamo izogniti. To so bolezni, kot sem jih že 

prej omenila, bolezni srca in ožilja ter rak. Skupaj z boleznimi dihal in prebavil predstavljajo 

kar 80 % vseh smrti pri nas. Torej, če zmanjšamo skupne dejavnike tveganja za razvoj teh 

bolezni, bomo zmanjšali tudi obolevnost, invalidnost in prezgodnjo smrtnost. Tako so razvite 

države začele preusmerjati razvoj zdravstva od skrbi za bolezen in bolne k skrbi za zdravje in 

ohranitev zdravja. Tak pristop razvija tudi Svetovna zdravstvena organizacija v strategiji 

ZDRAVJE ZA VSE DO LETA 2000 (Mramor idr., 1993). 
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Tamu sledi tudi program Zdravje v vrtcu, ki je zaradi tega razloga tudi nastal, saj na zloženki 

o zdravem vrtcu piše: »Bolje preprečiti kot zdraviti.« (Zavod za zdravstveno varstvo 

Ljubljana, 2006a) 

Preprečevanje bolezni srca in ožilja, rak, kronične bolezni dihal in prebavil je bolj uspešno, če 

se začne zgodaj v otroštvu.  

Dejavniki tveganja, ki pospešujejo začetek in razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, so:  

- neuravnotežena prehrana in debelost, 

- telesna nedejavnost, 

- kajenje, 

- neustrezen odziv na stresne položaje, 

- povišan krvni sladkor, 

- povišan krvni holesterol. 

Področja, na katera lahko najbolj vplivamo, če spremenimo dosedanje navade in razvade v 

otroštvu, so:  

- telesna dejavnost, 

- prehrana, 

- odnos do škodljivih razvad, 

- védenje o zdravju (Mramor in Gruntar Činč, 1993). 

 

Program je usmerjen predvsem v preprečevanje in obvladovanje nastanka bolezni na 

naslednjih področjih: 

- kronične nenalezljive bolezni, kamor sodijo: zdrava prehrana, telesna dejavnost in 

nekajenje; 

- nalezljive bolezni, kjer so pomembne dobre higienske navade, preprečevanje prenosa 

okužb v notranjem okolju in promocija cepilnih programov; 

- poškodbe in zastrupitve, ki jih lahko preprečimo z varnim fizičnim okoljem in varnim 

vedenjem; 

- duševno in čustveno zdravje, kamor sodijo dobri medosebni odnosi, razvijanje 

pozitivne samopodobe, preprečevanje nasilja v družbi in družini, odnos do škodljivih 

razvad ter prepoznavanje in obvladovanje stresa (Letnar Žbogar idr., 2009). 
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Za uspeh je potreben dober zgled, saj na njem temelji uspešnost vzgojnega vplivanja. Zato je 

zelo pomembno, kakšen odnos do lastnega zdravja imajo v družini starši in kakšnemu 

zgledovanju je otrok izpostavljen v vrtcu. Lasten odnos do zdravja, življenjski slog 

vzgojiteljev, otrok in staršev se v vzgojnem procesu zrcalita v vsakodnevnih situacijah, ki jih 

otroci zavestno in nezavedno opazujejo, posnemajo in se nanje odzivajo. Zato je zgled 

najboljše vzgojno sredstvo, besede so le spremljajoči pripomoček. Osnovni vzorec za 

pridobivanje različnih navad in sloga, načina življenja je gotovo družina, kjer se otrok bolj ali 

manj identificira z njenimi člani. Tudi za uresničevanje ciljev zdravstvene vzgoje je 

pomembno, da so vzgojni vplivi na otroka kar se da usklajeni. Pri tem gre predvsem za 

usklajenost v družini pa tudi za sodelovanje med vrtcem in starši. Stereotipne oblike 

roditeljskih sestankov in predavanj za starše so že mimo, saj je vedno več pristnejših in 

učinkovitejših načinov zbliževanja in sodelovanja, ki prinašajo nova spoznanja tudi o 

kakovosti življenja, da bi bili otroci in odrasli zdravi in srečnejši (Četkovič-Vodovnik, 1994). 

 

2.5.1 Zdrava prehrana 

 

Z današnjim načinom življenja narašča problem nezdrave prehrane, zato je za zajezitev 

epidemije nujno delovanje na več ravneh. Promocija na tem področju že poteka in se bo še 

nadaljevala z uvajanjem standardov zdravega prehranjevanja v vrtcih (Zavod za zdravstveno 

varstvo Ljubljana, 2006c). 

Potreben je dvig ozaveščenosti in odnosa vrtčevskih otrok, vzgojiteljev, staršev in 

ustanoviteljev vrtcev do zdravega načina prehranjevanja. Potrebno je tudi izboljšati ponudbo 

vrtčevske prehrane v skladu z najnovejšimi prehranskimi smernicami. Treba je povečati 

priljubljenost sadja in zelenjave ter oblikovati zdrav odnos do hrane. 

Pomembno je, da je prehrana v vrtcu uravnotežena, kar pomeni, da je energetsko in biološko 

polnovredna, vsebuje optimalno razmerje vseh sestavin in skupin živil, je primerne 

konsistence, kar omogoča optimalen razvoj zob in ustne votline. Med obroki ne sme biti 

priboljškov, za žejo pa otroci pijejo neoporečno vodo ali nesladkan čaj. Zato je potrebno 

prehrano spreminjati po načelih bolj zdrave in uravnotežene prehrane (Mramor idr., 1993). 

Z vsakodnevno prehrano mora telo pridobiti vse potrebne snovi, ki jih potrebuje za svoje 

nemoteno delovanje, za pravilen telesni razvoj, nadomestitev porabljene energije ter za 
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vzdrževanje dobre telesne odpornosti. Prehrana, ki je tako glede snovi, ki jih vsebuje, kot 

glede količine usklajena – uravnotežena s potrebami posameznika, pozitivno vpliva na njegov 

celosten razvoj in mu omogoča dobro počutje, vitkost in vitalnost, fizične ter psihične 

sposobnosti, torej omogoča dobro zdravje (Kroflič, 1995). 

Z neuravnoteženim načinom prehranjevanja in nezdravimi prehranjevalnimi navadami so v 

veliki meri povezane kronične nenalezljive bolezni, ki jih posameznik pogosto pridobi že v 

zgodnjem obdobju. Na nastanek prekomerne telesne teže in debelosti pomembno vpliva 

neustrezen način prehranjevanja že v otroštvu, zaradi česar se lahko pojavijo presnovne 

posledice pri zdravju otrok in mladostnikov (Bratanič, 2010).   

Neustrezno prehranjevanje lahko povzroči slabše počutje in slabšo delovno storilnost, hkrati 

vpliva na zmanjšano odpornost organizma in je dejavnik tveganja za nastanek že omenjenih 

kronično nenalezljivih bolezni v poznejšem življenjskem obdobju, kot so prekomerna teža, 

sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja in rak (Battelino, Hlastan Ribič, Kostanjevec in 

Pokorn, 2012). 

Prekomerna prehranjenost v svetu narašča. Strokovnjaki napovedujejo, da bodo imele ZDA 

leta 2020 kar 45 % prebivalcev debelih. Vzporedno narašča tudi število sladkornih bolnikov. 

Debelost zmanjšuje življenjsko kakovost, povečuje zbolevanje za številnimi boleznimi in 

skrajšuje življenjsko dobo. V Sloveniji je 54 % odraslih v starostnem obdobju od 25 do 64 let 

čezmerno prehranjenih, 15 % oseb pa je debelih (Janež, 2010). Podobno so raziskave 

pokazale v Veliki Britaniji, saj tudi tam narašča problem čezmerno težkih otrok in odraslih 

(indeks telesne mase pri čezmerno težkih ljudeh je nad 30)  (Albon in Mukherji, 2008).  Od 

leta 1980 se je število otrok, ki so čezmerno težki v Veliki Britaniji, povečalo za trikrat 

(Gavin, Dowshen, Izenberg, 2007). Med moškimi je bilo leta 1993 čezmerno težkih 13,2 %, 

leta 2004 pa že 23,6 %, pri ženskah je bilo leta 1993 čezmerno težkih 16,4 %, leta 2004 pa že 

23,8 %. Med dečki starimi 2–10 let je med leti 1995 in 2004 naraslo število čezmerno težkih 

za 10 do 16 %. Med deklicami starimi 2–10 let število čezmerno težkih ni naraslo, temveč je 

ostalo pri 12 %. Vzroki so predvsem nepravilna in nezdrava prehrana in premalo gibanja 

(Albon in Mukherji, 2008).   

Dr. Tadej Battelino, predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne 

bolezni Pediatrične klinike v Ljubljani, je pred leti v Sloveniji s sodelavci izvedel presečno 

raziskavo, ki je pokazala, da je 17 % otrok prekomerno prehranjenih že pri petih letih starosti. 

Obenem so v tej raziskavi v nekaterih regijah našli tudi relativno velik delež podhranjenih 
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otrok. Pri petletniku prenizka teža pomeni, da je prehrana napačna, pri 12 in 13 letnikih pa 

lahko že pomeni motnjo hranjenja, ki je pri nas velik problem. Zato je potrebno vsako 

medijsko kampanjo v zvezi z debelostjo zelo premišljeno načrtovati. Skoraj vedno se namreč 

zgodi, da prenehajo jesti tisti oziroma tiste, ki bi morale jesti (Šimenc, 20011). Predvsem so 

nevarne izključitvene diete mladih deklet. Vse diete, ki izključujejo eno vrsto prehrane, lahko 

vodijo k motnjam hranjenja (Zajc, 2009).  

V obdobju od leta 1983 do 2003 je bila v Sloveniji opravljena presečna raziskava o telesnih 

značilnostih in gibalni dejavnosti otrok in mladine na podlagi populacijskih podatkov, ki je 

ugotavljala primerno in prekomerno telesno težo in debelost s pomočjo indeksa telesne mase, 

odstotka maščobne mase in kožne gube nadlahti. Raziskava je pokazala, da se je v letu 2003 v 

primerjavi z letom 1983 delež učencev in učenk, starih od 7 do 19 let, s primerno telesno težo 

zmanjšal, bistveno pa se je povečal delež otrok s prekomerno telesno težo. Na osnovi analiz se 

je pokazalo povečanje indeksa telesne mase, deleža maščobne mase in kožne gube nadlahti 

med leti 1983 in 2003, še posebej med 9. in 12. letom starosti. Raziskava je pokazala tudi, da 

se pri učenkah povečuje število tistih z izjemno nizko telesno težo in premajhno količino 

podkožnega maščevja (Battelino idr., 2012). 

Rezultati raziskave Avbelj idr. (2005), ki je bila izvedena na podatkih, pridobljenih na 

sistematskih pregledih petletnih otrok in srednješolcev ter srednješolk v Sloveniji, so pokazali, 

da je med petletnimi otroki prekomerno prehranjenih 18,4 % dečkov in 20,9 % deklic. 

Debelost se pojavlja pri dečkih v 9,0 %, pri deklicah pa v 7,9 %. Med mladostniki in 

mladostnicami je 17,1 % fantov in 15,4 % deklet prekomerno prehranjenih ter 6,2 % fantov in 

3,8 % deklet debelih.  

Razlog za debelost otrok je, da otrok poje več kot potrebuje za rast, razvoj in telesno 

aktivnost, saj se pri njem začne nabirati maščevje, ki vodi v debelost. Predvsem gre za 

pretiran vnos preprostih ogljikovih hidratov. Prvi vzrok debelosti pri otrocih povsod v 

razvitem svetu sta nekritično pitje sladkih in gaziranih pijač ter hitra prehrana, kjer so 

preprosti ogljikovi hidrati še dodatno prepojeni z maščobi; to so živila, ki hitro umikajo 

lakoto. Proizvajalci hitre hrane in sokov zelo pripomorejo k naraščanju debelosti (Šimenc, 

2010). Tako s prekomernim uživanjem mesne, mlečne in ocvrte hrane lahko pride do 

prevelika vnosa maščob, holesterola in purinov, nasprotno pa je vnos sestavljenih, 

kompleksnih ogljikovih hidratov iz žit in krompirja premajhen. Problem je tudi nezadostna 

preskrba z D vitaminom, jodom in folno kislino (Battelino idr., 2012). 
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Debelost že pri otrocih privede do številnih bolezni, kot so pojav metabolnega sindroma, ki 

združuje povišan krvni tlak, motnje v presnovi maščobe, povišane vrednosti inzulina in 

kasneje sladkorja v krvi, kar vodi v sladkorno bolezen tipa 2, in abdominalno debelost 

(Šimenc, 2010). V Sloveniji je okoli 500 otrok in mladostnikov, ki imajo sladkorno bolezen. 

Vsako leto jih na novo zboli od 45 do 50. Najbolj zaskrbljujoče je, da se zaradi debelosti 

sladkorna bolezen tipa 2 čedalje pogosteje pojavlja tudi pri otrocih (Zajc, 2009). Abdominalna 

debelost je danes prisotna tudi pri otrocih na začetku osnovne šole. Pri njih so zasledili že 

vnetja in okvare žilne stene, kar kaže na polno razvit metabolni sindrom, ki na skoraj vseh 

področjih okvari rastoči organizem. Obenem se zaradi debelosti okvari tudi skelet (Šimenc, 

2010). 

Dr. Hlastan Ribič z Inštituta za varovanje zdravja pravi, da debelost povečuje tveganje za 

nastanek sladkorne bolezni tipa 2, hipertenzije, srčno-žilnih bolezni, jetrnih bolezni, žolčnih 

kamnov, ortopedskih zapletov, dermatoloških sprememb, nevroloških in hormonskih motenj 

ter psihosocilanih posledic (Kotnik, 2010). Pri debelih otrocih z leti pride do motenj 

samopodobe, saj so med vrstniki hitro podvrženi slabšalnemu odnosu in se kmalu počutijo 

drugorazredne (Šimenc, 2010). Epidemiološke in eksperimentalne raziskave kažejo, da je 

debelost v povezavi s preobilno in energijsko gosto hrano ter telesno nedejavnostjo vodilni 

dejavnik tveganja pri nastanku različnih oblik raka, predvsem raka na maternici, debelem 

črevesju, ledvicah, trebušni slinavki, na dojkah v postmenopavzalnem obdobju pri ženskah, na 

požiralniku, limfom in levkemije (Kotnik, 2010). 

Na zdravje in telesno težo zelo vpliva tudi pijača. V Grčiji so leta 2005 naredili raziskavo, v 

katero so vključili 865 otrok, vključenih v vrtec, starih od 4 do 7 let. Ugotovili so, da kar 59 

otrok, kar predstavlja 8 % otrok vključenih v raziskavo, dnevno uživa sladke pijače, zaradi 

česar se poveča nevarnost za debelost. V primerjavi s tistimi, ki sladkih pijač ne uživajo ali jih 

zelo malo, imajo povečan indeks telesne mase in dvakrat večjo nevarnost za debelost. Tisti, ki 

uživajo sladke pijače v večjih količinah, imajo tudi slabe prehranjevalne navade, saj zaužijejo 

veliko manj kalcija, vitamina A in E, sadja in zelenjave, mleka in jogurta, obenem pa 

zaužijejo veliko več sladkarij in slanih prigrizkov. Tako je kar 30 % otrok, ki so bili zajeti v 

raziskavo, že predebelih, od tega jih 60 % dnevno uživa sladke pijače (Linardakis, Sarri, 

Pateraki, Shobos, in Kafatos, 2008). Tudi v Sloveniji so raziskave pokazale, da otroci in 

mladostniki popijejo preveč napitkov z dodatkom sladkorjev, ki so pomemben dejavnik za 

nastanek povišane telesne teže (Battelino idr., 2012). 
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Zato je tudi vrsta pijače, ki jo zaužijejo otroci, zelo pomembna in je prav, da program Zdravje 

v vrtcu spodbuja, da otroci v vrtcu pijejo vodo in nesladkan čaj, saj če se nanju navadijo, s 

tem vplivajo na oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad. 

Ustrezna, uravnotežena in kakovostna hrana predstavlja pomembno naložbo za zdravje. Za 

otroka je pomembno že prenatalno obdobje, saj uravnotežena prehrana nosečnice in kasneje 

doječe matere omogoča normalen razvoj otroka, hkrati pa vpliva na zmanjšanje tveganja 

nastanka kroničnih nenalezljivih bolezni kasneje v življenju (Bratanič idr., 2010). 

Vse več znanstvenih odkritij kaže, da ima prehrana v najzgodnejšem obdobju, že pred 

rojstvom, v času nosečnosti in zlasti v prvem letu življenja, pomembne dolgoročne učinke na 

razvoj in zdravje vse v odraslo dobo (Singhal, Cole, Fewtrell, Deanfield in Lucas, 2004). 

Omenjeni fenomen se imenuje presnovno programiranje (ang. metabolic  programmiring) 

(Lucas, 1998) ali presnovni vtis (ang. metabolic imprinting) (Waterland in Garza, 1999). 

Dojenje je naraven način hranjenja dojenčkov. Znanstvena dognanja in številne mednarodne 

organizacije navajajo, da izključno dojenje v prvih šestih mesecih ter kasneje delno dojenje ob 

dopolnilni prehrani zagotavlja optimalno rast, razvoj in zdravje dojenčka (Bratanič in sod., 

2010). Mleko doječe matere vsebuje vse, kar potrebuje dojenček in to v pravih količinah. 

Bogato je z beljakovinami, minerali (vključno z železom in s kalcijem) ter vitamini A, D, 

B12. Dojenje zvišuje odpornost, ščiti pred nevarnostjo gastroentritisa, vnetji ušes in dihalnih 

organov, astme in ekcemov. Dojenje je tudi pomembno za razvoj možganov otroka in 

njegovega osrednjega živčnega sistema. Materino mleko vsebuje vse pomembne maščobne 

kisline, vključno z omega 3 in 6, ki pozitivno vplivata na kognitivni razvoj. Kot kažejo zadnje 

raziskave, dojenje izboljšuje otrokovo inteligenco. Dojeni otroci imajo višji IQ od otrok, 

hranjenih po steklenički (Graimes, 2005).   

Za kakovostno mleko je pomembna uravnotežena prehrana matere, brez izogibanja 

posameznim hranilom. Doječe matere, ki se izogibajo mesu, ribam, perutnini, jajcem in 

mlečnim izdelkom, imajo značilno povečano tveganje za pomanjkanje kalcija, železa in 

vitamina B12, kar posledično lahko povzroča zdravstvene težave otrokom. Tako morajo 

njihove otroke pogosto spremljati pediatri in jim po potrebi dodajati vitamin B 12, železo in 

kalcij (Bratanič idr., 2010). 

Pri izključno dojenih otrocih se lahko pojavi pomanjkanje vitamina D, če niso dovolj 

izpostavljeni sončnemu obsevanju. Kratko 15-minutno sončno obsevanje nekajkrat na teden je 
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zadosten in varen način zagotavljanja primernega nastajanja vitamina D ob izogibanju 

sončnim opeklinam. Dojenčkom z velikim tveganjem lahko dodajanje vitamina D prepreči 

pomanjkanje tega vitamina (Gartner in Greer, 2003). 

V prvih štirih do šestih mesecih dojenčku ni potrebno dodajati tekočine, ker jo z materinim 

mlekom ali mlečnim nadomestkom prejme dovolj. Dodatno tekočino mu ponudimo le ob 

vročih dneh ali če ima vročino, drisko ali bruha. Najbolj priporočljiva je tekoči pitna voda, ki 

jo je do šestega meseca potrebno prekuhavati (Bratanič idr., 2010). 

Uvajanje dopolnilne prehrane nekateri dojenčki potrebujejo že v času od četrtega do šestega 

meseca starosti. Po evropskih priporočilih za prehrano dojenčkov naj se uvajanje mešane 

prehrane ne prične pred 17. tednom in ne po 26. tednu starosti (ESPGHAN Committe on 

Nutrition, 2008). Pomembno je, da dojenček dobi dopolnilno prehrano do dopolnjenega 26. 

tedna starosti, saj energijska vrednost hranil v materinem mleku ali nadomestku za materino 

mleko ne zadostuje več za dojenčkovo hitro rast. Hranili, ki najprej primanjkujeta v prehrani 

dojenih dojenčkov, sta železo in cink. Ob dopolnjenih šestih mesecih življenja je dojenček že 

dovolj razvit, da se lahko nauči jesti po žlički. Otroku se uvaja nove obroke, kot so: 

zelenjavno-krompirjeva-mesna kašica (kosilo), žitno-sadna kašica (popoldanska malica) in 

mlečno-žitna kašica (večerja), tako da trikrat v razmiku štirih tednov en mlečni obrok 

nadomestimo z novim obrokom. Ob vsakem obroku otroku ponudimo tekočino, najbolj 

priporočljiva je tekoča pitna voda in negazirana minerala voda (prav tam).  

Uvajanje mešane prehrane ne pomeni konec dojenja, saj ima dojenje še naprej zelo 

pomembno vlogo. Tako npr. uvajanje živil, ki vsebujejo gluten (pšenica, rž, ječme, oves, pira, 

tritikala), v času, ko je dojenček še dojen, zmanjša tveganje za pojav celiakije (ESPGHAN 

Committe on Nutrition, 2008). 

Od desetega meseca dalje je dojenček že tako razvit, da se ga lahko vključi v prilagojeno 

družinsko prehrano, zaradi česar se v prehrano uvedejo naslednje spremembe: 

- dojenček je pri jedi vedno bolj samostojen;  

- zaradi novih zobkov lahko uživa tudi trdo hrano;  

- najpomembnejše novo živilo, ki se ga ponudi otroku, je kruh;  

- namesto štirih glavnih obrokov se navaja otroka na družinski ritem prehranjevanja; kar 

pomeni, da ga navadimo na tri glavne obroke (zajtrk, kosilo, večerja) in dva vmesna 

obroka (dopoldanska in popoldanska malica); 



21 

 

- ker otrok dobiva vedno več trde  hrane, potrebuje tudi več tekočine, zato se ga začne 

navajati, da ob vsakem obroku popije primerno tekočino, najbolje vodo. Od 

dopolnjenih desetih mesecev dalje potrebuje okoli 200 ml dodatne tekočine dnevno 

(Bratanič idr., 2010). 

Odsvetovana živila do dopolnjenega prvega leta starosti so:  

- jajčni beljak, zaradi pogoste občutljivosti na beljakovine, ki jih vsebuje; 

- med; 

- mleko kot samostojnega napitka in mlečnih izdelkov (jogurt, skuta, sir); 

- morski sadeži; 

- sladkor, ki lahko povzroči zobno gnilobo in spodbuja nagnjenje k sladkemu okusu; 

- sol; 

- pijača z dodanim sladkorjem (prav tam). 

 

Neprimerna živila za otroke so zelo mastna živila (mastno meso, klobase, ocvrta živila, ocvrti 

krompir, hitra hrana, itd.), gobe, ostre začimbe, zelo slana živila (mesni izdelki, slani 

prigrizki, itd.), živila z veliko barvil in aditivov (paštete, bonboni, mesni izdelki, itd.), vse 

pijače z dodanim sladkorjem, npr. sladke gazirane pijače, kole (vsebuje kofein), voda z 

okusom, sladkan čaj, surova jajca (nevarnost okužbe s salmonelo), majoneze, surovo meso, 

surove ribe, školjke, umetna sladila, jušni koncentrati ter trde margarine in ocvrta živila (oboji 

vsebujejo zdravju škodljive trans maščobne kisline) (prav tam).  

Posebna previdnost je potrebna pri zelo majhnih, trdih živilih, kakor so npr. oreščki 

(mandeljni, arašidi, lešniki …), pri živilih s koščico (olive, češnje …) in pri živilih s kostmi. 

Živila, ki povzročajo napenjanje (stročnice: fižol, grah, čičerika, leča, bob, zelje), je prav tako 

potrebno uvajati postopno (prav tam). 

Uvajanje mešane prehrane je obdobje, ko lahko s pestro izbiro hrane pomembno vplivamo na 

sprejemanje novih živil. Študije kažejo, da dojenčki in malčki v obdobju uvajanje mešane 

prehrane do dopolnjenega drugega leta starosti najbolje sprejemajo nove okuse in arome, in 

sicer mnogo bolje kot kasneje. Zato je pomembno, da v tem starostnem obdobju malčki 

izkusijo kar največ različnih zdravih živil, še zlasti raznovrstno zelenjavo (Bratanič idr., 

2010). Pri uvajanju zelenjave pri šest- do desetmesečnih dojenčkih bi morali starši vedeti, da 

ko uvajajo določeno zelenjavo in je dojenček ne mara, da je treba vztrajati in isto zelenjavo 
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nevsiljivo ponuditi zaporedno vsak dan vsaj osemkrat ali celo enajstkrat. Študije namreč 

kažejo, da se po osmih ponovitvah več kot 70 % dojenčkov navadi na nov okus zelenjave, 

čeprav je sprva niso marali. Zelenjava je pomemben vir vitaminov, mineralov, prehranskih 

vlaknin in številnih zaščitnih snovi ter je zato za zdravje otroka zelo pomembna (Maier idr., 

2007). 

Uravnotežena prehrana je v veliki meri sestavljena iz ogljikovih hidratov (50–55 % dnevnih 

energijskih potreb), ki jih zaužijemo predvsem z žiti, sadjem in zelenjavo, krompirjem, ter iz 

manjšega deleža maščob (med  20 do največ 35 % dnevnih energijskih potreb), predvsem iz 

rastlinskih maščob. Približno 10–15 %, izjemoma tudi več, energije bi morali pridobiti iz 

živalskih in rastlinskih beljakovin (npr. iz mleka in mlečnih izdelkov, mesa, rib, žit, krompirja 

in stročnic). (Battelino idr., 012). Pri tem nam je lahko v pomoč prehrambena piramida, ki na 

slikovit in zelo enostaven način prikazuje skupine živil. Sestavljena je tako, da so skupine 

živil razdeljene po nadstropjih piramide in sorazmerno z velikostjo nadstropja, na katerem se 

živilo nahaja, naj bo procent dnevnega vnosa tega živila. Priporočljivo je, da živila, ki se 

nahajajo proti vrhu piramide, uživamo v manjših količinah in manj pogosto, živila iz dna 

piramide pa lahko uživamo v večjih količinah in pogosteje (Kalanj in Keršmanec, 2011). 

Za normalno rast in razvoj so zelo pomembni vitamini (predvsem vitamin C in D), rudnine 

(kalcij, železo in fluor). Vitamin C ima pomembno vlogo pri presnovi glukoze, železa, 

razgradnji holesterola, nekaterih aminokislin in sodeluje pri tvorbi krvnih teles. Veliko ga je v 

svežem sadju in zelenjavi, predvsem v borovnicah, peteršilju, limonah, pomarančah in 

grenivkah. Vitamin D je pomemben v presnovi kalcija, ki je za življenje nujen element. 

Posledica njegovega pomanjkanja pri otroku je rahitis (Plevnik Vodušek, 2005). Kratko 15-

minutno sončno obsevanje nekajkrat na teden je zadosten in varen način zagotavljanja 

primernega nastajanja vitamina D, potrebno pa je izogibanje sončnim opeklinam (Gartner in 

Greer, 2003). Kalcij ima v telesu življenjsko pomembne funkcije. Vpliva na oranjenost 

celičnih membran, krčenje mišic, delovanje srca in prevodnost živčevja. Je v mleku in 

mlečnih izdelkih, zelenjavi, mesu ter ribah. Železo ima glavno vlogo pri prenašanju kisika in 

elektrolitov. V organizmu ga je največ v krvnem barvilu hemoglobin. Posledica pomanjkanja 

železa je slabokrvnost. Dojenček ga dobi dovolj z materinim mlekom ali z mlečno formulo, 

kjer je železo dodano, pozneje pa z mešano prehrano. Fluor je pomemben zaščitni dejavnik 

proti zobni gnilobi in sodeluje pri mineralizaciji skeleta (Plevnik Vodušek, 2005). Nadzor 

količine in pogostosti uživanja sladkorjev je poleg ščetkanja z zobnimi pastami s fluoridi 

najpomembnejši ukrep za preprečevanje in nastanek kariesa (Burt in Pai, 2001). 
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Za otroke je zelo pomembno, da jedo večkrat na dan, ker je njihova zmožnost skladiščenja 

energije manjša kot pri odraslih. Zaužije naj pet obrokov; z zajtrkom in dopoldansko malico 

otrok pokrije kar 35 % dnevnih energijskih potreb, še 35 % pri kosilu, 10 % s popoldansko 

malico in preostalih 20 % z večerjo. Pomembno je, da se dan začne z zajtrkom in da ga ne 

izpustimo. Zajtrk in dopoldanska malica namreč predstavljata energijski zagon novega dne in 

zagotavljata zdrav razvoj otroka ter močno vplivata na njegovo delovno zmogljivost in 

sposobnost koncentaracije (Battelino idr., 2012). 

 

2.5.2 Telesna dejavnost 

 

 Z aktivnimi pristopi je potrebno zmanjšati sedeč način življenja (Zavod za zdravstveno 

varstvo Ljubljana, 2006c), saj je telesna nedejavnost med najhitreje rastočimi dejavniki 

tveganja (Jerman idr., 2006). 

Že v projektu Zdrav vrtec so poudarjali, da naj bo telesna dejavnost optimalna za otrokovo 

starost in njegove potrebe po gibanju. S projektom so spodbujali, da so bili otroci  gibalno 

aktivni vsak dan, najboljše na svežem zraku in vsaj po eno uro. Sem sodijo tudi organizirana 

letovanja, kjer se otroci naučijo smučanja, plavanja in drugih veščin ter gibalnih spretnosti 

(Mramor idr., 1993). 

Različne raziskave so dokazale, da je gibalna/športna aktivnost ključnega pomena za 

vzpostavljanje in ohranjanje zdravja. Pri razvijajočem se otroku pomeni temelj za celosten 

razvoj psihosomatskega statusa, pri odraslem pa omogoča vzdrževanje želenega 

zdravstvenega stanja in ohranjanje z zdravjem povezane kakovosti življenja v pozno starost 

(Pišot, Završnik, Kropelj, 2005). 

Otroci že od zgodnjega otroštva naprej uživajo, če se lahko gibljejo. Skrivnost uspešne vzgoje 

dejavnega otroka se skriva v tem, da starši in vzgojitelji izrabijo in spodbujajo to otrokovo 

naravno ljubezen do gibanja. Tak odnos do gibanja bo dobra podlaga, da bodo otroci imeli 

telesne, čustvene in družbene koristi od rednega razgibavanja, ko bodo postali starejši (Gavin, 

Dowshen, Izenberg, 2007). 

Nezadostna telesna dejavnost in sedeči življenjski slog močno vplivata na različne kronične 

bolezni in povzročata različne motnje (Fras, 2002). Po drugi strani pa so različne raziskave 
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pokazale, da ima zadostna telesna dejavnost zelo pozitivne učinke na človeški organizem v 

celoti (Pišot, Završnik, Kropelj, 2005). Pregledno poročilo o telesni dejavnosti in zdravju, ki 

ga je leta 1996 objavil Center za nadzor nad boleznimi (CDC) iz Atlante, je dalo dokončno 

priznano veljavnost telesni dejavnosti kot pomembni komponenti zdravja (United States 

Department of Health and Huan Services, 1996). 

Današnji način življenja postaja vse bolj sedeč. Pomanjkanje zadostne količine 

gibalne/športne aktivnosti vodi v kronične nenalezljive bolezni, ki so danes vodilne med 

vzroki umrljivosti. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) povzročijo 

približno dva milijona smrti letno. Glavni razlog za njihov pojav SZO poleg kajenja pripisuje 

prav pomanjkanju gibalne/športne aktivnosti. Hkrati raziskave dokazujejo, da pomeni aktivni 

življenjski slog, ki je prepleten z gibalno/športno aktivnostjo, pomemben varovalni dejavnik 

zdravja. Za pozitivno učinkovanje na človeški organizem zadostuje že 30 minut zmerne 

aktivnosti, ki naj jo bo posameznik deležen, če se le da vsak dan. Gibalna/športna aktivnost 

varuje pred večino kroničnih nenalezljivih bolezni – arteriosklerozo, zvišanim krvnim 

pritiskom, možgansko kapjo, od inzulina neodvisno sladkorno boleznijo, osteoporozo (Agida 

mundo, 2002), – in ima številne pozitivne učinke na zdravje ljudi – krepi kosti in mišice, 

vzdržuje psihofizične in funkcionalne sposobnosti telesa ter posredno vpliva na splošno 

družbeno blaginjo posameznika, družin in celotnega naroda. Odsotnost gibalno/športne 

aktivnosti v življenju Slovencev tako ne pomeni le grožnje našemu zdravju, temveč tudi 

grožnjo naši ustvarjalnosti, znanju in uspešnosti. Aktivni življenjski slog ne pomeni le za 

dobrih 50 % manjše možnosti za zbolevnost in umrljivost za boleznimi srca in ožilja, pač pa 

pomembno pripomore k splošni kakovosti življenja. Tako je bilo že večkrat dokazano, da je 

redna gibalna/športna aktivnost varovalni dejavnik za zdravje ljudi v vseh starostnih skupinah 

(Svetovna zdravstvena organizacija, 1998). 

Življenjski slog posameznika se razvija skozi vse življenje. Na začetku se oblikuje v ožjem 

družinskem krogu, kasneje predvsem v okolju, v katerem otrok odrašča. Pri otrocih in 

mladostnikih so glavni akterji predvsem starši, ki otroka vzgajajo in učijo. Ključno vlogo pri 

tem ima dejstvo, ali gre zgolj za pasivno učenje, kjer otrok samo posluša in opazuje, ali pa za 

aktivno, kjer je otrok tisti, ki odkriva in ga starši predvsem usmerjajo. Po mnenju Pišota in 

Završnika (2001) morajo starši otroku, če želijo, da usvoji zdrav in primeren življenjski slog, 

pomagati predvsem z lastnim zgledom in primerom. Element gibalne/športne aktivnosti je 

zato ključnega pomena pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga otroka in mladostnika ter 

kasneje odraslega.  
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Starši morajo torej otrokom nuditi čim več pozitivnih spodbud, kar bo zagotavljalo 

izkušenjsko bogato okolje. Več izkušenj bo imel kot odraščajoča oseba, lažje se mu bo 

odločati, kaj je zanj dobro in kaj ne in lažje bo razvijal lastno identiteto. Zdrav življenjski slog 

je širok pojem, ki zajema človeka kot celoto. Gre torej za celosten razvoj, ne samo gibalni ali 

telesni, temveč tudi duševni in socialni. Gibalna/športna aktivnost v razvojnem obdobju ni 

pomembna le s stališča telesnega zdravstvenega stanja, ampak odločilno vpliva tudi na razvoj 

duševnih in socialnih sposobnosti posameznika. Primerna gibalna/športna aktivnost olajšuje 

sprostitev, obvladovanje stresa, tesnobe in potrtosti, spodbuja gradnjo samospoštovanja in 

pozitivna samopodobe ter pomaga pri socializaciji in oblikovanju dejavnega odnosa do sebe 

in sveta (Tomori, 2005). 

Poudarila bi tudi pomembno vlogo vzgojitelja oziroma vzgojiteljice pri gibalno/športni 

aktivnosti, saj veliko otrok preživi vsaj 9 ur v vrtcu in imajo tako nanje velik vpliv predvsem 

vzgojitelji, saj z njimi preživijo večino dneva. Pomembno je, da z otoki čim več časa preživijo 

na prostem ter jim omogočijo čim več gibanja.  

 

2.5.3 Kajenje in pasivno kajenje 

 

V zdravem vrtcu se ne kadi; to velja za vzgojitelje, starše, drugo osebje in tudi za obiskovalce 

vrtca (Mramor idr. 1993) 

Vse več je tudi podatkov o škodljivosti pasivnega kajenja. Pri otrocih in mladostnikih se 

posledice še hitreje pokažejo in zato je kajenje v prisotnosti otrok zelo neodgovorno in 

škodljivo za njihovo zdravje (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, 2006c). 

Dokazano je, da je pri otrocih staršev kadilcev več kroničnih bolezni dihal; npr. napadi astme 

so pri otroku lahko povezani z dimom cigare. Zato je v vrtcu kajenje prepovedano (Lužnik 

Bufon, 2002).  

Potrebno je zmanjšati število otrok, ki so izpostavljeni škodljivemu vplivu pasivnega kajenja, 

obenem pa pri odraslih okrepiti zavedanje o škodljivosti kajenja na zdravje (Zavod za 

zdravstveno varstvo Ljubljana, 2006c). 
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2.5.4 Osebna higiena 

 

Higiena je samostojna medicinska disciplina, ki nas uči, kako si zdravje ne le ohranjamo, 

temveč ga tudi krepimo. Zdravje ni le odsotnost bolezni ali bolečine, temveč je popolna 

telesna, duševna in socialna blaginja v danem okolju (Kraker Starman, 1999). 

Že v otroštvu se pridobijo navade osebne higiene in so pomemben dejavnik preprečevanja 

širjenja nalezljivih in drugih bolezni (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, 2006c). 

Higienski ukrepi vključujejo poučevanje osebja, zaposlenega v vrtcu, o načinu in izvajanju 

predpisanih higienskih načel. Najpomembnejši ukrepi so: umivanje rok in pripomočkov za 

osebno higieno, upoštevanje higienskih načel pri previjanju otrok, ki so v plenicah, čiščenje 

bivalnih in igralnih površin, sanitarij, čiščenje in razkuževanje igrač, priprava in razdeljevanje 

hrane (Lužnik Bufon, 2002).  

Patogene mikroorganizme najpogosteje prenašamo z rokami na predmete, naprave, ljudi in 

sebe. Preprost način preprečevanja te poti prenosa je umivanje rok z milom in pitno vodo. 

Prav s temeljito in redno umitimi rokami mnogokrat preprečimo infekcijo. Tekom dneva naše 

in otroške roke sprejmejo različne mikroorganizme, ki jih lahko vnesemo v oči, usta ali ranice 

na koži. Zato je zelo pomembno, da našim in otroškim rokam nudimo redno ter temeljito 

čiščenje. Pod pojmom higiena rok razumemo naslednji sklop postopkov: umivanje rok, 

razkuževanje rok, nega kože rok, uporaba medicinskih rokavic in tehnika nedotikanja (Dragaš 

in Škerl, 2004). 

Bistveno vlogo pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni ima umivanje rok z milom. Ni 

dovolj, da predpise in ukrepe poznamo, ampak jih moramo osvojiti in jih samodejno izvajati 

ne glede na to ali smo nadzorovani ali ne (Dragaš, 1993). To pa je med drugim zelo 

pomembno tudi za pedagoške delavce, saj so zelo pomemben zgled za otroke. Vzgojitelji 

oziroma vzgojiteljice morajo redno in pravilno skrbeti za čistočo svojih rok, hkrati pa 

spodbujati otroke in jim biti zgled, da to še osvojijo.  

Redno umivanje rok je prvi pristop k zdravemu življenju, zato si roke umivamo:  

- pred jedjo, saj se tako izognemo vnosu mikroorganizmov v usta; 

- po jedi, predvsem kadar jemo neposredno z rokami (sadje, zelenjava, prigrizki …); 
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- po obisku sanitarij, da preprečimo posredni in neposredni fekalno-oralni prenos 

mikroorganizmov; 

- po kihanju, kašljanju, brisanju nosu ali dotikanju las, saj se infekcija dihal 

najpogosteje prenaša prav na ta način; 

- po prihodu domov, da odstranimo mikroorganizme, ki smo jih pridobili na poti domov 

(javni transport, kljuke, ograje na stopniščih, rokovanje …) 

- po stiku z živalmi, saj so prav živali nemalokrat povzročiteljice marsikatere infekcije; 

- po obisku pri bolnih ali po stiku s predmeti, ki pripadajo bolnim, da ne zanesemo 

nevarnih povzročiteljev infekcij domov (Dragaš, 1993). 

Osebje v vrtcu si roke umije po prihodu na delo in pred odhodom domov, pred pripravo 

oziroma serviranjem obroka, pred jedjo, po previjanju posameznega otroka, po brisanju nosu 

sebi ali otroku, po čiščenju onesnaženja  z iztrebki ali izbruhki ali drugih vrstah čiščenja, po 

uporabi stranišča in ob vsaki priložnosti, ko so roke umazane (Lužnik Bufon, 2002). 

Ker se otroci učijo od nas, bi moralo v vrtcih potekati sistematično učenje umivanja rok. 

Vzgojitelj je lahko z nasveti o higieni rok, osebni higieni in urejenosti svetovalec staršem 

svojih varovancev (prav tam). 

Zelo pomembna je tudi higiena zob, saj je vsaka zobna obloga starejša od enega dneva 

nevarna. Zato ima temeljito vsakodnevno čiščenje zob tako pomembno vlogo. Vsako 

površnost in nerednost se nam maščuje. Otroku čistimo zobe od izrastka prvega mlečnega 

zobu dalje (Sket, 1995).  

Umivanje zob je pomembna navada, s katero skrbimo za ustno higieno in zdrave zobe. Otroke 

že starši naučijo umivanja zob, v vrtcu pa to pripomore k utrjevanju in razvijanju navade. V 

vrtcu mora imeti vsak otrok svojo označeno zobno ščetko, ki mora biti shranjena zračno in 

tako, da se ščetke med seboj ne dotikajo. Ščetke nikoli ne razkužujemo. Če se otrok zmoti in 

uporabi drugo ščetko, jo zavržemo in nadomestimo z novo. Pravilno je na vsake 3 do 4 

mesece zamenjati zobno ščetko z novo (Lužnik Bufon, 2002). 

Stroka že dolgo pozna načine, kako se sodoben človek varuje zobne gnilobe. Biti mora dovolj 

discipliniran, da redno izvaja preventivne veščine, ki so potrebne za ohranitev ustnega 

zdravja. Te so: 

- prehranjuje se z uravnoteženo prehrano, uživa dosti sadja, sveže zelenjave; 

- hrani se v obrokih z mešano hrano, ki jo temeljito prežveči; 
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- za žejo pije nesladkane tekočine, najbolje vodo;  

- redno in temeljito skrbi za vsakdanjo ustno higieno, redno uporablja zobno nitko in 

vsakih nekaj mesecev zamenja zobno ščetko; 

- uporablja fluoride v primernih količinah in kombinacijah (Sket, 1995). 

Fluoride (oblika fluorja) telo nujno potrebuje za trdne kosti in zobe. Največ jih je v morskih 

ribah, čaju in vodi. Njihovo pomanjkanje povečuje nevarnost zobne gnilobe, zato je zelo 

pomembno, da jih organizem dobi dovolj, vendar ne preveč. Strokovnjaki so presodili, da je 

pri evropskih otrocih vsakodnevni vnos fluoridov pomemben dejavnik preprečevanja zobne 

gnilobe, saj jih po naravni poti, s hrano in pijačo ne dobijo dovolj. Z njimi preprečujemo 

raztapljanje sklenine, spodbujamo njeno ponovno mineralizacijo in zaviramo razmnoževanje 

bakterij v ustih. Uporaba zobne paste s fluoridi je najenostavnejši in najpogostejši način za 

vnos fluoridov v telo in hkrati najboljša metoda preprečevanja zobne gnilobe. Raziskave 

kažejo, da zobna pasta zmanjša zobno gnilobo za 25 odstotkov. Novo izrasli zobje so najbolj 

nagnjeni k nastanku zobne gnilobe, zato je pomembno, da s ščetkanjem začnemo dovolj 

zgodaj. Evropske smernice priporočajo, da starši začnejo čistiti otrokove zobe z zobno pasto s 

fluoridi takoj, ko ti izrastejo, torej približno pri šestih mesecih. Pri tem morajo biti pozorni na 

koncentracijo fluoridov, ki je na embalaži označena z oznako ppm. Od šestega meseca do 

dveh let starosti uporabljamo zobno pasto s 500 ppm fluoridov. Pomembna je tudi količina 

zobne paste. Na ščetko jo damo zelo malo, nikoli več kot za grahovo zrno, saj majhni otroci 

še ne znajo izpljuniti. Malčki naj bi med drugim in šestim letom zobe umivali s pasto, v kateri 

je 1000 pmm fluorida, še vedno jo na ščetko nanesemo le za grah (Mljač, 2011). 

S ščetko, primerno otrokovi starosti, je potrebno zobe umivati zjutraj in zvečer. Zobno pasto 

damo vedno na suho ščetko. Čiščenje mora biti sistematično in natančno, zato sta nujna 

pomoč in nadzor staršev. Po umivanju ust ne izpiramo, odvečno pasto naj otrok le izpljune 

oziroma usta izpere le z malo vode. Številne raziskave so namreč pokazale, da uporaba večjih 

količin vode za izplakovanje pomembno zmanjša koncentracijo fluorida v slini. Otroke je 

potrebno že zgodaj navaditi tudi na uporabo zobne nitke (prav tam).  

Poleg rednih obiskov zobozdravnika in ščetkanja zob s fluorovo zobno pasto se je potrebno 

držati še drugih preventivnih ukrepov. Različne razvade, kot so sesanje dude, prsta ali pitja iz 

stekleničke, dihanje skozi usta in nepravilno požiranje, večajo tveganje za nastanek zobnih in 

čeljustnih nepravilnosti ter posledično zobno gnilobo in razvoj bolezni obzobnih tkiv. 

Vplivajo tudi na videz, slabšo funkcijo zobovja in izgovarjavo glasov (prav tam).  
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Zdravi zobje, zdrava ustna sluznica in usklajeno razvita zobna loka so pomemben del 

otrokovega zdravja. Zdravi zobje so nepogrešljivi za grizenje in žvečenje hrane, dobro 

izgovarjavo in zunanji videz.  

Pred petnajstimi leti in tudi kasneje smo občudovali samo zdrave zobe otrok in mladine, ki so 

prihajali iz zdravstveno razvitih držav. Danes imamo tudi v Sloveniji vsako leto višje število  

otrok in učencev s povsem zdravimi mlečnimi in stalnimi zobmi. Preventivno delo, ki so ga 

naši zobozdravniki, zdravniki in medicinske sestre uvajali postopoma, se je pokazalo za zelo 

uspešno, seveda z nepogrešljivim, stalnim prizadevanjem in delom staršev, vzgojiteljev in 

učiteljev (Rejc, Mokorel, Sket, 1994). 

 

2.5.5 Varno fizično okolje 

 

Varno fizično okolje je tisto, v katerem so možnosti za poškodbe in zastrupitve minimalne, 

kjer so možnosti širjenja nalezljivih bolezni minimalne in kjer ni dejavnikov iz okolja, ki bi 

negativno vplivali na kasnejše zdravje otrok (Jerman idr., 2006). 

Osnovni pogoji za varno fizično okolje so zagotovljeni, če so objekti varno grajeni, prostori 

ustrezno razporejeni in je oprema prilagojena potrebam in zmožnostim otrok (Zavod za 

zdravstveno varstvo Ljubljana, 2006c). 

Igrače in oprema morajo biti varni in biti iz zdravju neškodljivih materialov. Pomembno je 

tudi, da je okolica vrtca prometno varna in urejena (Mramor idr., 1993). 

Za varno vedenje je potrebno zavedanje nevarnosti, a veščine za obvladovanje nevarnih 

situacij niso vsakomur prirojene (Jerman idr., 2006), zato zgled odraslih in vzgoja v zgodnjem 

obdobju pomembno vplivata na stališča do varnosti v kasnejšem obdobju in je potrebna 

okrepitev varnega obnašanja v vrtcu, v prometu in doma (Zavod za zdravstveno varstvo 

Ljubljana, 2006c). 

Pod varno vedenje spada tudi vedenje na soncu, ki je zaradi tanjšanja ozonske plasti postalo 

zelo nevarno, saj UV-žarki povzročajo pospešeno staranje kože in kožnega raka, ki je med 

najpogostejšimi vrstami raka tudi v Sloveniji; v letu 2003 je po pogostosti na 2. mestu pri 

obeh spolih: pri ženskah za karcinomom dojk in pri moških za karcinomom pljuč (Jagodic, 

2009). 
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Zato je zelo pomembno, da se držimo naslednjih priporočil za zaščito pred škodljivimi učinki 

sončne svetlobe, ki so še zlati pomembna za otroke: 

- Dojenčkov in malih otrok, ki se še ne gibljejo samostojno, ne izpostavljamo soncu! V 

času največje moči sončnih žarkov jih zadržujmo v senci in zaščitimo z obleko in 

pokrivalom (naravna zaščita). 

- Omejimo izpostavljanje soncu med 10. in 16. uro! Takrat je moč UV-žarkov  največja. 

Upoštevajmo pravilo sence: kadar je naša senca krajša od telesa, poiščemo senco. Zato 

aktivnosti na prostem organiziramo v jutranjih, zgodnjih dopoldanskih in poznih 

popoldanskih urah. 

- Kadar se pred močnim soncem ne moremo umakniti v senco, oblecimo lahka, gosto 

tkana oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami in pokrijmo glavo s širokokrajnim 

klobukom ali čepico s ščitnikom v legionarskem kroju (naravna zaščita). 

- Otroka lahko na delih telesa, ki jih ni mogoče zaščititi pred soncem, po šestem mesecu 

starosti, zaščitimo s kemičnimi pripravki za zaščito pred soncem. Kljub uporabi kreme 

za zaščito pred soncem pa izpostavljanje soncu časovno kontroliramo in omejimo na 

zmerno mero. Pripravek za zaščito pred soncem, ki ga uporabimo za zaščito kože 

izpostavljenih delov telesa, naj ščiti pred UVA in UVB žarki ter ima označeni sončni 

zaščitni faktor (SZF) 15 ali več. Za zaščito otrok uporabljamo posebej označene 

izdelke, ki vsebujejo več fizikalnih in manj kemičnih UV filtrov, ker prvi manj dražijo 

kožo. Nanesemo jih v debeli plasti. Nanos ponavljamo vsaj vsaki 2 uri izpostavljanja 

soncu, vselej pa po plavanju ali intenzivnem znojenju. Posebej zaščitimo nos, uhlje, 

ustnice in veke.  Zavedati pa se tudi moramo, da uporaba kemičnih pripravkov za 

zaščito pred soncem ni namenjena nadomeščanju naravne zaščite in podaljševanju 

izpostavljanja neposrednemu soncu, zato se zaščitimo z obleko in pokrivalom takoj, 

ko je to mogoče. 

- Pozorni moramo biti tudi na odboj sončnih žarkov od peska, vode, snega ipd., saj če se 

ne namažemo ali oblečemo, nas lahko sonce opeče tudi, ko sedimo v senci ob obali. 

- Zaščititi se je potrebno tudi pri plavanju. Uporabimo vodoodporen zaščitni pripravek 

ali ustrezno oblačilo. Oznaki »waterresistant« in »waterproof« pomenita, da sredstvo, 

če se ne obrišemo, zadrži označeni sončni zaščitni faktor v sladki vodi 40 oziroma 80 

minut. Ker je zaščita v vodi časovno omejena, je pri dlje trajajočih aktivnostih poleg 

pravočasnega ponovnega nanašanja na odkrite dele smiselna dodatna zaščita z 

ustrezno obleko. 
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- Pred soncem se zaščitimo tudi, ko se odpravljamo v gore. Pri planinarjenju in 

smučanju uporabljajmo zaščitne pripravke z najvišjimi vrednostmi sončnega 

zaščitnega faktorja. Uporabljajmo jih tudi ob oblačnih dnevih, kajti zaradi tanjše plasti 

ozračja ter odboja od snega in skal so visoko v hribih UV-žarki nevarno močni ves 

čas. 

- Pred soncem je potrebno zaščititi tudi svoje oči s kakovostnimi sončnimi očali že od 

otroštva. Pri nakupu izbiramo le sončna očala, ki imajo potrdilo proizvajalca o 99- do 

100-odstotni zaščitni sposobnosti pred UVA in UVB-žarki (Jagodic, 2009). 

 

2.5.6 Duševno in čustveno zdravje 

 

Med duševno in čustveno zdravje sodijo dobri medosebni odnosi, odnos do škodljivih razvad, 

razvijanje pozitivne samopodobe, preprečevanje nasilja v družbi in družini, ter prepoznavanje 

in obvladovanje stresa (Letnar Žbogar idr., 2009). 

 

Duševno zdravje opredelimo z naslednjimi kriteriji:  

- notranje psihično stanje: sreča, dobro počutje, uravnoteženost, zadovoljstvo; 

- odnosi: dobri odnosi z družinskimi člani in vrstniki; 

- delovanje: uspeh v šoli, ukvarjanje z različnimi dejavnostmi; 

- razvoj: doseganje psihosocialnih razvojnih faz v enaki starosti kot večina otrok, 

sposobnost vgrajevanja izkušenj (ugodnih in neugodnih) v pozitiven osebnostni 

razvoj; 

- obvladovanje življenjskih nalog, ovir in težav (Mikuš Kos, 2002). 

 

Promocija duševnega zdravja pomeni povezano delovanje različnih sektorjev: vlade, civilne 

družbe in posameznikov-laikov ter strokovnjakov, s katerimi si prizadevajo za duševno 

zdravje prebivalstva. Sem spadajo vse dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost življenja otrok in 

njihov psihosocialni razvoj (Mikuš Kos, 1999). Gradi na celotnem (holističnem) pristopu, ki 

vključuje telesne, duševne, socialne, ekološke, kulturne, duhovne razsežnosti zdravja. 

Potrebna je dolgoročna perspektiva. Ljudje, ki se ukvarjajo s promocijo zdravja, se zavedajo, 
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da je preusmeritev zavesti oziroma mišljenja v pojmovni aparat krepitve zdravja, dolgotrajen 

proces, ki potrebuje veliko časa tako pri posameznikih kot pri institucijah. Promocija zdravja 

gradi na znanjih iz različnih virov – iz socialnih, ekonomskih, političnih, zdravstvenih, 

ekoloških ved in v veliki meri izhaja iz izkustvenih spoznanj. Poudarja pomembnost javnosti, 

saj mora biti celotno delovanje promocije zdravja dogovorno do nje, kar zahteva sodelovanje 

z javnostmi na različnih ravneh. V procesu promocije zdravja se pričakuje sodelujoč odnos 

posameznikov, organizacij in skupnosti (Mikuš Kos, 2002). 

Cilj promocije duševnega zdravja je, da omogoči ali olajša ljudem obvladovanje življenjskih 

dogajanj – predvidenih ter nepredvidenih izzivov in težav – z razvijanjem samospoštovanja in 

dobrega počutja. Svoje cilje dosega z izboljšanjem kakovosti življenja in z razvijanjem 

življenjskih sposobnosti posameznikov, skupin ali skupnosti. Gibanje poudarja pomen 

socialnih, ekonomskih in okoljskih dejavnikov na duševno zdravje populacije.  

Danes obstaja v družbi velika pripravljenost vlagati denar, energijo in druga sredstva v 

programe promocije duševnega zdravja. To se kaže v delovanju šol, zdravstvenih zavodov, 

podjetij in lokalne politike.  

Najbolj pogosto uporabljene strategije varovanja duševnega zdravja otrok so: 

- spremljanje psihosocialnega razvoja celotne populacije, 

- spremljanje psihosocialnega razvoja rizičnih skupin, 

- odkrivanje ogroženosti ali motenj s presejalnimi testi, 

- programi krepitve duševnega zdravja, 

- odpravljanje dejavnikov tveganja, 

- preprečevanje dodanih, kumulativnih neugodnih vplivov, 

- uvajanje varovalnih vplivov in procesov, 

- informiranje, širjenje znanj o psihosocialnem razvoju in potrebah otrok, 

- osveščanje in spreminjanje za otroke neugodnih stališč javnosti glede odnosov in 

ravnanja z otroki, 

- socialni aktivizem, 

- pomoč otrokom s težavami in njihovimi družinami (Mikuš Kos, 1999). 
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V vrtcu je zelo pomembno, da so medosebni odnosi kar najboljši (Mramor idr., 1993), saj se, 

kot so zapisali na Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana (2006c), posledice slabih odnosov 

kažejo v pojavu različnih bolezni. 

Pomembni so odnosi med otroki in vzgojitelji, med samimi otroki, med  vzgojitelji in starši in 

med samimi vzgojitelji. Otrok naj se v vrtcu dobro počuti, naj ima občutek lastne veljave in 

sprejetosti. Zato v vrtec sodijo tudi preventivni programi za otroke, ki imajo težave pri 

vključevanju in prilagajanju skupini, otroke, ki živijo v težkih družinskih razmerah, otroke z 

motnjami v razvoju idr. (Mramor idr., 1993). 

Potrebno je spodbuditi programe, ki so namenjeni izboljšanju medosebnih odnosov in 

povečati zmožnosti za reševanje konfliktov (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, 2006c). 

 

Otrokom je treba privzgojiti pravi odnos do škodljivih razvad. Sem sodi predvsem odnos do 

kajenja, uživanja alkohola in drog (Mramor, Gruntar Činč, 1993). Gradi se že v otroštvu in 

mladosti, zato zahteva ustrezne pristope, dejavnosti in dobre zglede (Zavod za zdravstveno 

varstvo Ljubljana, 2006c). Na odnos do škodljivih razvad vplivajo dobri ali slabih zgledi 

doma, v vrtcu, šoli, igrišču in v družbi nasploh.  

Pri nas je kajenje eden največjih zdravstvenih problemov. Kadi zelo veliko ljudi, med njimi 

veliko število mladih in žensk. Cilj je po zgledu razvitejših držav te trende spremeniti in 

doseči upadanje števila kadilcev oziroma doseči, da mladi sploh ne bi začeli kaditi.  

Družina in tudi vrtec naj postaneta vzgled, zato naj se v prostorih vrtca ne kadi. Otroci naj si 

tudi z vzgojo za zdravje pridobijo pravilen odnos do teh razvad (Mramor, Gruntar Činč, 

1993). 

 

V družini in družbi se pojavlja nasilje, a si v nekaterih okoljih danes še vedno zatiskajo oči 

pred tem pojavom. Ravno to je tudi razlog, da se nasilja ne prepreči. Z osveščanjem na tem 

področju lahko že marsikaj rešimo, zato tudi tako osveščanje sodi v vrtčevsko okolje (Zavod 

za zdravstveno varstvo Ljubljana, 2006c). 
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2.6 Izvajanje programa Zdravje v vrtcu 

 

Program je zasnovan interdisciplinarno, kjer so zdravstveni delavci le sodelavci v programu. 

Posebno vrednost daje programu sodelovanje med strokovnjaki različnih strok in tesno 

sodelovanje s prakso (Gruntar Činč, 1994). 

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana organizira za zaposlene v vrtcih dvakrat letno 

izobraževanje, v katero vključuje tudi primere dobre prakse posameznih vrtcev. Do sedaj so v 

izobraževanja vključili naslednje teme: teme s področja prehrane v predšolskem obdobju, 

prve pomoči, nasilja v družini, psihologije, zakonodaje, kajenja, prepoznavanja in 

obvladovanja stresa, okoljske problematike in odpadkov, nenasilne komunikacije, 

najpogostejše nalezljive bolezni v vrtcih in še nekatere druge teme.  

V okviru programa so na zavodu leta 2007 izdali zloženko »Preprečujmo širjenje nalezljivih 

bolezni – priporočila za starše«, kjer so navedeni primeri, kdaj otrok ne sme v vrtec in podana 

so priporočila glede prinašanja hrane ob praznovanju rojstnega dneva v vrtcu ali kadar gredo 

otroci na izlet. Zloženko so namenili staršem otrok, ki prvič vstopajo v vrtec. Prva naklada 

zloženk je zaradi velikega zanimanja hitro pošla, zato so pripravili ponatis. 

V nadaljevanju programa so izdelali tudi lutkovni film »Ostal bom zdrav«, ki je namenjen 

otrokom starim, od štiri do šest let. Obravnava zlasti področji gibanja in zdrave prehrane, 

obenem pa se dotakne tudi osebne higiene in nezdravih razvad. Ogled filma v vrtcu služi kot 

izhodišče za nadaljnje aktivnosti skupine otrok na področju krepitve zdravja (pogovor, 

izvedba delavnic, sprehodi v naravo, izdelava lastnih lutk iz različnih materialov, igre na temo 

zdravega načina življenja …). Ob filmu so pripravili tudi evalvacijski vprašalnik za 

vzgojiteljice. Ugotovitve so pokazale, da so vzgojiteljice in otroci lutkovni film dobro sprejeli 

in da so na film navezali številne dodatne aktivnosti, nekje so sodelovali tudi drugi zaposleni 

v vrtcu.  

V programu vsako leto določijo predvideno vodilno temo, na katero so vezana njihova 

izobraževanja in didaktični material. Vodilna tema za šolsko leto 2009/10 se je glasila »Dobili 

bomo dojenčka«. Izdelali so tudi istoimenski lutkovni film, ki obravnava vsebine s področja 

spočetja, nosečnosti in rojstva otroka, ravnanja z dojenčkom, čustev ob prihodu novega 

družinskega člana, deloma pa se nanaša tudi na področje telesne nedotakljivosti (Letnar 

Žbogar idr., 2009). 
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Dejavnosti in programe, ki potekajo v vrtcih, spremljajo in vrednotijo na podlagi rezultatov  

anketiranja sodelujočih in s pomočjo drugih meril (Gruntar Činč, 1994). 

Program vključuje odkrivanje problemov, intervencijo s strani vseh partnerjev projekta in 

spremljanje ter evalvacijo rezultatov. Za doseganje sprememb uporabljajo različne pristope in 

metode dela (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana). 

 

2.7 Metode dela programa Zdravje v vrtcu 

 

Za doseganje ciljev programa Zdravje v vrtcu na Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana 

uporabljajo različne pristope in metode dela. Združujejo način poseganja iz programa v ciljne 

skupine in razvoj programa iz ciljnih skupin. Pri tem uporabljajo izkušnje različnih 

programov promocije zdravja in usmeritve javnega zdravstva (Jerman idr., 2006). 

Uporabljajo naslednje metode dela: 

- mreženje partnerjev v programu, 

- analiza stanja in potreb v ciljnih okoljih in populacijskih skupinah, 

- prepoznava in ocena posameznih dejavnikov tveganja za zdravje, 

- razvoj vsebin in organizacije programa na osnovi analize stanja in potreb, 

- spodbujanje sodelovanja partnerjev v programu, 

- spodbujanje pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja v ciljnih skupinah, 

- spodbujanje osebne zavzetosti zaposlenih za doseganje ciljev programa, 

- motiviranje za vključevanje vrtca v lokalno skupnost, 

- informiranje ciljnih skupin in javnost, 

- posredovanje znanja in veščin, ki so nujne za doseganje ciljev programa, 

- evalvacija programa. 

Vodilno mesto partnerjev v programu je namenjeno vrtcem, tako vodstvu kot celotnemu 

kolektivu, otrokom in staršem. Vendar pa je za uspeh programa potrebna aktivna vključitev 

ustanoviteljev vrtcev, lokalne skupnosti, strokovnjakov pedagoške, psihološke, zdravstvene in 

drugih strok, nevladnih organizacij, različnih proizvajalcev, dobaviteljev opreme in storitev 

(Zavod za zdravstveno varstvo, 2006b). 
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2.8 Kriteriji za pridobitev potrdila o sodelovanju vrtca v programu Zdravje 

v vrtcu 

 

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je oblikoval pogoje, ki jih mora vrtec izpolniti, da 

lahko pridobijo potrdilo, da je sodeloval v programu Zdravje v vrtcu.  

Ti kriteriji/pogoji so bili v šolskem letu 2009/10 naslednji:  

- da vrtec postavi zavezanost za krepitev zdravja med svoje prioritete; 

- da izvede ogled lutkovnega filma »Ostal bom zdrav« v skupini otrok in pogovor oz. 

delavnico na temo, ki je obravnavana v filmu; 

- da se vsaj en zaposlen iz vrtca udeleži vsaj enega izobraževanja v tekočem šolskem 

letu 

- in do sredine septembra mora vrtec posredovati svoj plan dela na programu Zdravje v 

vrtcu za naslednje šolsko leto (Letnar Žbogar idr., 2009). 

Ob koncu šolskega leta, ko Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana prejme poročilo o 

opravljenih aktivnostih vrtca na programu, dobi vrtec potrdilo in nalepko o sodelovanju v 

programu v preteklem šolskem letu. 

Vrtec ima možnost, da sodeluje samo v posameznih točkah programa (npr. udeležba na 

izobraževanju), vendar v tem primeru ne dobi potrdila o sodelovanju (Letnar Žbogar idr., 

2009). 

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana vključenim v program Zdravje v vrtcu ponuja:  

- strokovna izobraževanja, 

- zloženko za starše »Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni – priporočila za starše«, 

- lutkovni film «Ostal bom zdrav«, 

- možnost predstavitve primerov dobre prakse, 

- pridobitev točk za napredovanje v nazive. 

Od jeseni 2009 dalje so še dodatno: 

- dvakrat letno pripravili bilten, ki ga bodo vrtci prejeli po elektronski pošti, 

- vzpostavili diskusijsko listo, 

- izdelali lutkovni film z naslovom »Dobili bomo dojenčka« (Letnar Žbogar idr., 2009). 
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spoznanja tudi o kakovosti življenja, da bi bili otroci in odrasli zdravi in srečnejši (Četkovič-

Vodovnik, 1994). 

 

2.9 Povezava Kurikuluma za vrtce in programa Zdravje v vrtcu 

 

»Kurikulum za vrtce je nacionalen dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih in 

rešitvah, ki so uokvirile koncepte in sistem predšolske vzgoje v vrtcih (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995; Zakon o vrtcih, Šolska zakonodaja 1, 1996), kot 

tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja 

(Izhodišča kurikularne prenove, Nacionalni kurikularni svet, 1996). Je dokument, ki na eni 

strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi 

na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, 

spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih« (Bahovec idr., 2009, str. 3). 

»V Kurikulu za vrtce so predstavljeni cilji Kurikula za vrtce in iz njih izpeljana načela, 

temeljna vedenja o razvoju in učenju otroka v predšolskem obdobju ter globalni cilji in iz njih 

izpeljani cilji za posamezna področja (zaradi večje preglednosti in strokovne jasnosti), 

predlagani primeri vsebin in dejavnosti na posameznih področjih pa ta področja med seboj 

povežejo in jih postavijo v kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu. Nekatere medpodročne 

dejavnosti, kot so moralni razvoj, skrb za zdravje, varnost, prometna vzgoja, se kot rdeča nit 

prepletajo skozi vsa področja in so del načina življenja in dela v vrtcu. Predlagane vsebine in 

dejavnosti, zapisane v Kurikumu (postavljene so ločeno za prvo in drugo starostno skupino 

otrok), predstavljajo možne poti in načine uresničevanja ciljev (tudi med temi lahko vzgojitelj 

izbira), vzgojitelj pa je tisti, ki se po strokovni presoji odloča, kaj, kdaj in kako« (Bahovec 

idr., 2009, str. 4). 
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V Kurikulumu za vrtce so vključene dejavnosti, ki so razvrščene v naslednja področja:  

- gibanje, 

- jezik, 

- umetnost, 

- družba, 

- narava, 

- matematika (Bahovec idr., 2009). 

 

Kurikulum za vrtce vsebuje cilje, načela in dejavnosti, ki so povezane z zdravjem in ki so 

vključeni tudi v program Zdravje v vrtcu.  

Kurikulum za vrtce namreč že sam navaja, da se medpodročna dejavnost, kot je skrb za 

zdravje kot rdeča nit prepleta skozi vsa področja in je del načina življenja in dela v vrtcu 

(Bahovec idr., 2009) 

Na ta način lahko vzgojiteljica že pri eni dejavnosti hkrati izpolnjujejo cilje kurikuluma in 

programa Zdravje v vrtcu oziroma lahko pri vsakem področju iz Kurikuluma v dejavnost 

vplete tudi vsebine, ki so povezane z zdravjem.  

 

V nadaljevanju so opisana področja iz Kurikuluma za vrtce in njihova povezava s programom 

Zdravje v vrtcu. 

 

 Odnosi v vrtcu in  socialno učenje 

Odrasli v vrtcu so zgled otrokom, saj se vljudnosti in spoštovanja učijo iz njihove  

komunikacije in vedenja. Odrasla oseba v vrtcu je v interakcijah usmerjevalka, a ne 

direktivna, saj je ves čas z in med otroki, bodisi v majhni, večji skupini ali pa individualno in 

je tudi tu zgled za prijetno in prijazno komunikacijo. Med pomembne elemente interakcije 

med otroki in med otroki ter odraslimi sodijo: 

- pogostost pozitivnih interakcij z otroki (nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini 

otrokovih oči); 
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- odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje; 

- uporaba pozitivnih navodil, usmeritev (spodbujanje zaželenega vedenja, preusmerjanje 

otroka na bolj sprejemljive dejavnosti in vedenje, reševanje konfliktov na socialno 

sprejemljiv način, konsistentna in jasna navodila in ne kritike, kazni in ponižanja kar 

na splošno); 

- spodbujanje k zastavljanju vprašanj, razgovoru, udeleženosti; 

- spodbujanje otrok k delitvi izkušenj, idej, počutja. 

Vse našteto prispeva k ugodni socialni klimi v oddelku, k vzpostavljanju ravnotežja med 

sodelovanjem in tekmovanjem pri socialnem učenju (Bahovec idr., 2009). 

Če je prisotna ugodna socialna klima v oddelku, se bo otrok tam veliko bolje počutil, kar 

vpliva tudi na njegovo počutje in zdravje. Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (2006c) 

poudarja, da se posledice slabih odnosov kažejo v pojavu različnih bolezni. Zato je zelo 

pomembno, da se vzgojitelji tega zavedajo in se za ugodno socialno klimo v skupini še 

posebej trudijo. Obenem Zavod še dodaja, da je potrebno spodbuditi programe, ki so 

namenjeni izboljšanju medosebnih odnosov in povečati zmožnosti za reševanje konfliktov. 

 

Kurikulum poudarja tudi sodelovanje s starši, saj je to pomemben vidik kakovosti predšolske 

vzgoje. Za program Zdravje v vrtcu je tudi zelo pomembno, da pri programu sodelujejo in ga 

podpirajo starši.  

 

 Družba 

V okviru družbe je v kurikulumu poudarjeno, da je potrebno v vrtcu ustvariti demokratično 

vzdušje, ki spodbuja pozitivne procese v skupini. Dejavnosti morajo biti zastavljene tako, da 

otroke spodbujajo k sodelovanju. Vsakdanje življenje v vrtcu, vsakdanja rutina, rituali 

dogodki, dnevni red itn. morajo otroku omogočati občutek pripadnosti, ustvarjati prijetno 

vzdušje in omogočiti vzpostavljanje vezi med vrtcem in družinskim življenjem. 

Med globalne cilje sta vključena tudi cilja, da otrok spoznava sebe in druge ljudi ter 

seznanjanje z varnim in zdravim  načinom življenja.  
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Med cilje sta vključena naslednja cilja, ki poudarjata prehrano in varnost, in sicer: da otrok 

oblikuje dobre, a ne toge prehranjevalne navade ter razvija družabnost, povezano s 

prehranjevanjem, in da se otrok seznanja z varnim vedenjem ter se nauči živeti in ravnati v 

različnih okolji: doma, v prometu, v vrtcu, v prostem času, pri igri, športu, obiskih v galerijah, 

družabnih srečanjih, zabavah itn. (Bahovec idr., 2009). 

Tako so v področju družba zajeti pomembne vsebine programa Zdravje v vrtcu, in sicer 

zajemajo medosebne odnose, zdravo prehrano in varno vedenje.  

 

 Prostor 

Kurikulum poudarja, da se je potrebno držati načela organizacije zdravega, varnega in 

prijetnega prostora, tako notranjih prostorov kot zunanjih površin (Bahovec idr., 2009).  

S tem pa se pridružuje programu Zdravja v vrtcu, ki poudarja, da je fizično okolje v vrtcu 

varno.  

 

 Gibanje 

V kurikulumu je eno izmed pomembnih področij gibanje, saj pravi, da sta potrebi po gibanju 

in igri otrokovi primarni potrebi. Z gibanjem telesa je namreč pogojeno zaznavanje okolice, 

prostora, časa in samega sebe. Ko otrok začne obvladovati svoje telo, sčasoma začuti veselje, 

varnost, ugodje, dobro se počuti, pridobi si samozaupanje in samozavest (Bahovec idr., 2009). 

Glede na vse našteto gibanje na otroka vpliva zelo pozitivno, tako na fizičnem kot psihičnem 

področju, torej tudi na zdravje.  

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj zmore, doživlja veselje in 

ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Hkrati daje 

gibanje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutje (Videmšek, Kovač, 

2008).  

Tako kot program Zdravje v vrtcu tudi kurikulum spodbuja vsakodnevne gibalne dejavnosti 

na prostem in v prostoru. Na ta način otroci spoznajo in razvijejo gibalne ter tudi intelektualne 

sposobnosti. Igra in gibanje imata pomembno vlogo tudi pri socialnem in emocionalnem 
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razvoju. Otroci se tudi socializacijsko krepijo, saj v elementarnih igrah, ki so osnova športnih 

iger, spoznavajo smisel in pomen upoštevanja pravil iger.  

Večina otrok uživa v gibanju in se z veseljem vključuje v spontane in vodene dejavnosti. 

Prijetno in zaupno vzdušje pa odločilno vpliva na motivacijo. Tu imata pomembno vlogo 

vzgojitelj in pomočnik, ki pri izvajanju različnih dejavnosti otroke spodbujata, opogumljata, 

usmerjata, preusmerjata, popravljata, jim svetujeta, pomagata, demonstrirata, z njimi 

sodelujeta, se igrata in jih tudi pohvalita, ko se potrudijo. Otroke morata tudi pozorno 

opazovati in spremljati njihov gibalni razvoj, saj je pomembno, da so dejavnosti načrtovane 

na osnovi temeljitega poznavanja in razumevanja otrokovega razvoja in potreb. Z otroki naj 

se tudi pogovarjata po različnih intenzivnih dejavnostih o spremembah, ki jih zaznavajo na 

svojem telesu (utrip srca, zadihanost, znojenje, zardelost, žeja, utrujenost itn.), zakaj te 

spremembe nastanejo in kaj pomenijo z vidika zdravja. Seznanita naj jih z osnovnimi načeli 

osebne higiene in poskrbita naj, da jih otroci po vadbi izvajajo. Spodbujata naj tudi 

medsebojno sodelovanje med otroki, starši in vrtcem. Sodelovanje s starši lahko poteka v 

okviru različnih oblik dejavnosti v vrtcu, npr. izlet, orientacijski izlet, športno dopoldne ali 

popoldne itn. (Bahovec idr., 2009). 

 

 Varnost 

Vzgojitelj in pomočnik sta odgovorna za varnost otrok pri vseh dejavnostih in v vseh 

dejavnostih. Obenem naj otroke tudi navajata na varnost pri izvajanju dejavnosti, uporabi 

igral in rekvizitov ter jih ozaveščata o pomenu varnosti in sprejemanju osebne odgovornosti 

zanjo (Bahovec idr., 2009).  

Varnost je pomemben del programa Zdravje v vrtcu, tako da tudi tu s kurikulom težita k 

istemu cilju. 

 

 Umetnost 

Kurikulum poudarja, da so izkušnje na področju umetnosti zaradi celovitega doživljanja in 

ustvarjanja pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja 

(Bahovec idr., 2009). 
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Uravnotežen otrokov razvoj in duševno zdravje sta tudi cilja programa Zdravje v vrtcu. Torej 

sta Kurikulum za vrtce in program Zdravje v vrtcu na področju umetnosti med seboj 

povezana. 

 

 Narava 

V okviru tega področja se pri otroku razvijajo sposobnosti za dejavno vključevanje v 

obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja 

in navad (Bahovec idr., 2009).  

Naslednji cilji iz Kurikuluma za vrtce so vsebovani tudi v programu Zdravje v vrtcu:  

- Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam. 

- Otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek 

pomagajo ohranjati zdravje. 

- Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega 

prehranjevanja. 

- Otrok spoznava, kako se lahko varuje pred poškodbami, boleznimi in škodljivimi 

snovmi. 

- Otrok pridobiva navade o negi telesa (umivanje rok, brisanje nosa, čiščenje zob itn.). 

Z naravoslovnimi dejavnostmi otrok hkrati spoznava sebe, svoje telo in svoje zmožnosti. Ob 

dejavnostih se otroka navaja na dejavno skrb za svoje zdravje in varovanje pred poškodbami 

(npr. pri uporabi čutila za okus se poudari nevarnost zaužitja strupenih snovi in izkušnje o 

manjših, komaj vidnih in nevidnih bitjih se poveže z razmišljanjem o zdravju in higieni rok in 

zob) (Bahovec idr., 2009).  

Področje narava iz Kurikuluma za vrtce pokriva zelo veliko področij iz programa Zdravje v 

vrtcu, in sicer: zdrava prehrana, telesna dejavnost, varno vedenje in osebno higieno. 
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2.10 Promocija zdravja v Nemčiji 

 

V Nemčiji se zavedajo, da bi lahko s preventivnimi ukrepi preprečili naraščajoče zdravstvene 

težave. Zato menijo, da so preventivni programi, ki se začnejo v zgodnjem otroštvu zelo 

pomembni. V ta namen obstaja veliko posegov in aktivnosti, kamor so vključeni ne le otroci, 

temveč tudi starši, vzgojitelji in  učitelji.   

Glavni cilj projekta, ki so ga delali od leta 2002 do marca 2005, je bil popis meritev promocije 

zdravja. Usmerili so se predvsem k evalviranim programom s poudarkom na preventivi 

debelosti, promociji fizične aktivnosti in prehrambnega izobraževanja. Naleteli so na problem, 

ker je bilo narejenih zelo malo evalvacij, zato je za prihodnje programe evalvacija obvezna. 

Ugotovili so tudi, da je potrebno povezati že obstoječe programe in ne ustanavljati novih, saj 

je znanstvena analiza pokazala, da je na ta način možen uspeh (Wagner, Meusel, Höger, 

Kirch, 2005). 

V Nemčiji so leta 2002 začeli z uresničevanjem cilja odraščaj zdravo »growing up healthy«, z 

nacionalno pobudo imenovano gesundheitsziele.de. Evropska komisija za zaščito zdravja in 

potrošnikov je namreč ugotovila, da je fizična neaktivnost in čezmerna telesna teža najhitreje 

naraščajoči zdravstveni problem otrok in mladostnikov (European Commission, 2005). 

Raziskave so pokazale, da ima 5–17 % nemških otrok povišano telesno težo, 1–8 % pa jih je 

čezmerno težkih (Goldapp in Mann, 2004). Čezmerna teža se pogosteje pojavlja v urbanih 

področjih, za kar je kriva tudi razvijajoča tehnologija (uporaba računalnika, telefona, 

mobitela, gledanje televizije), ki spodbuja sedeč način življenja, zaradi česar so otroci 

premalo fizično aktivni (Kolip, 2005). Problem povišane in čezmerne telesne teže je možno 

rešiti z zdravo prehrano, dieto, fizično aktivnostjo in z zgledom. V vse to pa morajo biti, poleg 

otrok, vključeni tudi starši, stari starši, skrbniki, vzgojitelji in učitelji (Wagner, Meusel in 

Kirch, 2005).  

Prehrambene navade se oblikujejo v zgodnjem otroštvu in do desetega leta starosti. Nanje 

lahko vplivamo tudi kasneje, a ko so navade že oblikovane, je nanje veliko težje vplivati. 

Otroci, ki so se naučili zdravo prehranjevati, bodo to navado prenesli tudi v odraslo obdobje 

in jo bodo lahko prenesli na svoje otroke (DGE, 2004). Podobno je tudi s fizično aktivnostjo. 

Zato je vrtec primerno mesto za izvajanje preventivnih ukrepov, saj je vanje v Nemčiji 

vključenih kar 95 % otrok, starih 3 leta in več (SMS, 2004). 
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Ugotovili so, da obstaja veliko preventivnih ukrepov in aktivnosti, toda na žalost jih je mnogo 

neustreznih, saj ne temeljijo na znanstvenih dognanjih. Obenem večina programov vsebuje le 

eno; ali fizično aktivnost ali zdravo prehrano, vključiti pa bi bilo potrebno oboje. Redko 

programi vključujejo pedagoški koncept, ki bi bil nujno potreben, da bi se približali otrokom. 

Večina tudi nima ustrezne metodološke in didaktične oblike. Poleg tega so tudi evalvacije 

redke, če pa so že prisotne, so neustrezne in bi jih težko uporabili za prihodnje raziskave. 

Obenem so tako otroci kot starši le v redkih primerih dobili zadosti motivacije in možnost, da 

bi živeli bolj zdravo. 

Z raziskavo so odkrili veliko napak in pomanjkljivosti, ki so jih v različnih preventivnih 

programih delali do sedaj, zato so se odločili, da jih bodo upoštevali in skušali odpraviti v 

prihodnje ter narediti program, ki bo bolj primeren in uspešen (Wagner, Meusel, Höger, 

Kirch, 2005).  
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Zdrav življenjski slog se v zadnjem času zelo poudarja. S tem namenom je nastal program 

Zdravje v vrtcu, ki želi otroke že v predšolskem obdobju naučiti, kako živeti zdravo. Zdravje 

v otroštvu pomembno vpliva na zdravje v poznejših obdobjih življenja. V tem obdobju otrok  

pridobiva izkušnje, oblikuje stališča in vzorce vedenja, ki jih lahko obdrži skozi vse življenje 

in zato so programi promocije zdravja v tem obdobju pomembni. Pozneje se že pridobljene 

slabe navade, povezane z zdravjem, težko spremeni. Vrtec je prostor, kamor je vključenih več 

kot polovica slovenskih predšolskih otrok. V šolskem letu 2010/11 je bilo v vrtce vključenih 

75 % otrok (Statistični urad Republike Slovenije, 2011) in tako ima program možnost vplivati 

na veliko število predšolskih otrok. 

Program je usmerjen predvsem v preprečevanje nastanka bolezni. Vplivati želi predvsem na 

naslednja področja:   

- kronične nenalezljive bolezni, ki jih lahko preprečimo z zdravo prehrano, s telesno 

dejavnostjo in z nekajenjem; 

- nalezljive bolezni, kjer so pomembne dobre higienske navade, preprečevanje prenosa 

okužb v notranjem okolju in promocija programov cepljenja; 

- poškodbe in zastrupitve, ki jih lahko preprečimo z varnim fizičnim okoljem in varnim 

vedenjem; 

- duševno in čustveno zdravje, kamor sodijo dobri medosebni odnosi, razvijanje 

pozitivne samopodobe, preprečevanje nasilja v družbi in družini, odnos do škodljivih 

razvad ter prepoznavanje in obvladovanje stresa (Letnar Žbogar, Jerman, Jagodic in 

Đukić, 2009). 

Namenjen je zaposlenim v vrtcu, otrokom, staršem in tudi lokalni skupnosti. Zaposleni v 

vrtcu, predvsem vzgojiteljice, ki z otroki preživijo veliko časa, imajo na otroke velik vpliv, 

nanje lahko vplivajo z različnimi dejavnostmi in zgledom, zato so zelo pomembni tudi 

njihovo stališče, zavzetost za zdravje, usposobljenost in izobraženost na tem področju. Vrtec 

lahko zaradi tesne povezanosti s starši vpliva tudi na slog življenja v družini. Ker je vrtec vpet 

tudi v lokalno okolje, lahko tako vpliva tudi na spremembe v okolju.  
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V diplomski nalogi želim ugotoviti, ali obstajajo razlike glede zdravega načina življenja in 

izvajanja dejavnosti med vrtcem, ki je vključen v program Zdravje v vrtcu, in tistim, ki ni 

vključen. Zanima me, ali vzgojiteljice vrtca, ki je vključen v program, bolj uresničujejo načela 

zdravega načina življenja in v vrtcu izvajajo več dejavnosti, povezanih z zdravjem. 

Analizirana so stališča vzgojiteljic do zdravja in njihove aktivnosti v procesu permanentnega 

izobraževanja na področju zdravega življenjskega sloga. 

 

3.2 Cilji raziskovanja 

 

Cilji raziskovanja so:  

 ugotoviti, ali obstajajo razlike glede zdravega načina življenja med vrtcem, ki je 

vključen v program Zdravje v vrtcu, in vrtcem, ki ni vključen v program; 

 določiti področja, na katerih so najopaznejše razlike med vrtcem, ki je vključen v 

program Zdravje v vrtcu, in tistim, ki ni vključen; 

 ugotoviti, ali vzgojiteljice v vrtcu, ki je vključen v program Zdravje v vrtcu,  

uresničujejo več načel zdravega življenja kot v vrtcu, ki ni vključen v program; 

 ugotoviti, ali v vrtcu, ki je vključen v program Zdravje v vrtcu, izvajajo več dejavnosti 

povezanih z zdravim načinom življenja, kot v vrtcu, ki ni vključen v program; 

 ugotoviti, ali se osebna stališča, povezana z zdravim slogom življenja, razlikujejo med 

vzgojiteljicam, ki delajo v vrtcu, ki je vključen v program Zdravje  v vrtcu, in tistimi, 

kjer vrtec ni vključen v program;  

 ugotoviti, ali se vzgojiteljice v vrtcu, ki je vključen v program Zdravje vrtcu, pogosteje 

izobražujejo o zdravem načinu življenja, kot tiste, ki so zaposlene v vrtcu, ki ni 

vključen v program. 
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3.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Raziskovalna vprašanja so:  

 Ali obstajajo razlike na področju zdravega načina življenja med vrtcem, ki je vključen 

v program Zdravje v vrtcu, in tistim, ki ni vključen? 

 Določiti področja, na katerih so najbolj opazne razlike med vrtcem, ki je vključen v 

program Zdravje v vrtcu, in tistim, ki ni vključen. 

 Katera načela zdravega načina življenja prakticirajo vzgojiteljice in pomočnice v 

vrtcu, ki je vključen v program Zdravje  v vrtcu, pogosteje kot tiste v vrtcu, ki ni 

vključen? 

 Ali so osebna stališča vzgojiteljic in pomočnic vrtca, ki je vključen v program Zdravje 

v vrtcu, bolj usmerjena k zdravju in ali se pogosteje izobražujejo o zdravem načinu 

življenja kot vzgojiteljice in pomočnice vrtca, ki ni vključen v progam? 

 

3.4 Hipoteze 

 

Uporabljene so deskriptivne hipoteze. 

 Hipoteza 1: Med vrtcem, ki je vključen v program Zdravje v vrtcu, in tistim, ki ni 

vključen v program, obstajajo razlike. Obstajajo predvsem na področju prehrane, 

količine gibanja in higiene. 

 Hipoteza 2: Vzgojiteljice in pomočnice v vrtcu, vključenem v program Zdravje v 

vrtcu, bolj prakticirajo načela zdravega življenja, predvsem na področju prehrane, 

gibanja in higiene kot vzgojiteljice v navadnem vrtcu. 

 Hipoteza 3: Osebna stališča vzgojiteljic in pomočnic v vrtcu, vključenem v program, 

so bolj nagnjena k zdravemu načinu življenja kot stališča vzgojiteljic in pomočnic v 

vrtcu, ki ni vključen. 

 Hipoteza 4: Vzgojiteljice in pomočnice v vrtcu, vključenem v program, se bolj 

izobražujejo na področju zdravja kot vzgojiteljice v vrtcu, ki ni vključen. 

 Hipoteza 5: V vrtcu, vključenem v program, prakticirajo več dejavnosti povezanih z 

zdravjem kot v vrtcu, ki ni vključen, in se o tej temi več pogovarjajo. 
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3.5 Raziskovalna metoda 

 

V raziskavi je bil uporabljen neslučajnostni, priložnostni vzorec. Uporabljen je bil anonimni 

vprašalnik, ki je bil razdeljen vzgojiteljicam in pomočnicam vrtca in njegovih enot, ki je 

vključen v program Zdravje v vrtcu, ter vrtcu, ki ni vključen v ta program. Pridobljeni podatki 

so bili statistično analizirani in interpretirani. 

 

3.6 Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatki, uporabljeni v raziskavi, so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil 

junija 2011 razdeljen v vrtec in njegove enote, ki so vključeni v program Zdravje v vrtcu, in v 

vrtec, ki ni vključen v program. Anketni vprašalniki so bili oddani na upravo vrtca, ki je 

posredovala vprašalnike vzgojiteljicam in pomočnicam. V vrtcu, ki je vključen v program, je 

bilo oddanih 34 anketnih vprašalnikov, vrnjenih pa 30, v vrtcu, ki ni vključen v program, je 

bilo oddanih 20 anketnih vprašalnikov in tudi vrnjenih je bilo 20. 

 

3.7 Opis inštrumenta 

 

Uporabljen je bil anketni vprašalnik, sestavljen iz 21 vprašanj, 2 vprašanji odprtega tipa, 17 

vprašanj zaprtega tipa.  

Vprašanja so bila razdeljena na dva sklopa. Prvi sklop se je nanašal na dejavnike zdravega 

življenja v vrtcu, ki jih opredeljuje program Zdravje v vrtcu in so se navezovala na prehrano, 

telesno dejavnost, higieno, varno vedenje in okolje, duševno ter čustveno zdravje. Drugi sklop 

vprašanj se je nanašal na stališča vzgojiteljic in pomočnic ter njihovo izobraževanje o 

zdravem načinu življenja 
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3.8 Vzorec 

Uporabljen je bil neslučajnostni priložnostni vzorec.  

 

Tabela 1: Sodelujoči v anketi 

 Vrtec 1* Vrtec 2* 

f f (%) f f (%) 

Vzgojiteljice 17 56,7 10 50,0 

Pomočnice 13 43,3 10 50,0 

SKUPAJ 30 100,0 20 100,0 

*Vrtec 1 je vrtec, ki je bil vključen v program Zdravje v vrtcu; Vrtec 2 je vrtec, ki ni bil vključen v program 

Zdravje v vrtcu 

V raziskavo je bilo vključenih 50 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Vrtec 1 predstavlja 

vrtec, ki je vključen v program Zdravje v vrtcu, tu je sodelovalo 30 anketirank, od tega 17 

vzgojiteljic in 13 pomočnic. Vrtec 2 pa predstavlja vrtec, ki ni vključen v program Zdravje  v 

vrtcu, tu je sodelovalo 20 anketirank, od tega 10 vzgojiteljic in 10 pomočnic.  

 

Tabela 2: Spol sodelujočih v anketi 

 Vrtec 1 Vrtec 2 

Spol f f (%) f f (%) 

Moški 1 3,3 4 20,0 

Ženski 29 96,7 16 80,0 

SKUPAJ 30 100,0 20 100,0 

 

Iz Tabele 2 je razvidno, da je anketni vprašalnik izpolnilo 30 vzgojiteljic in pomočnic vrtca, ki 

je vključen v program Zdravje v vrtcu, od tega 1 moškega in 29 ženskega spola. V vrtcu, ki ni 

vključen v program Zdravje v vrtcu, je sodelovalo 20 vzgojiteljic in pomočnic, od tega 4 

moškega in 16 ženskega spola. 
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Tabela 3: Delovna doba sodelujočih v anketi 

 Vrtec 1 Vrtec 2 

Delovna doba 

(v letih) 

f f (%) f f (%) 

0-10 17 56,7 14 70,0 

11-20 4 13,3 2 10,0 

21-30 4 13,3 4 20,0 

31-40 5 16,7 0 0,0 

SKUPAJ 30 100,0 20 100,0 

 

V raziskavi je sodelovalo veliko mladih vzgojiteljic in pomočnic, saj je v obeh vrtcih 

sodelovalo več kot 50 % vzgojiteljic in pomočnic, ki imajo 10 let in manj delovne dobe. V 

vrtcu, vključenem v program, je bilo takšnih 56,7 %, v vrtcu, ki ni vključen v program, pa kar 

70,0 %. 

V vrtcu, vključenem v program, je sodelovalo tudi 16,7 % vzgojiteljic in pomočnic, ki imajo 

več kot 30 let delovne dobe, medtem ko v vrtcu, ki ni vključen v program, anketirank s toliko 

let delovne dobe ni bilo. 

 

Tabela 4: Starost otrok 

 Vrtec 1 (število skupin) Vrtec 2 (število skupin) 

Starost otrok  

(v letih) 

f f (%) f f (%) 

1-2 4 13,3 4 20,0 

2-3 6 20,0 4 20,0 

3-4 5 16,7 4 20,0 

4-5 8 26,7 4 20,0 

5-6 7 23,3 4 20,0 

SKUPAJ 30 100,0 20 100,0 

 

V raziskavi so sodelovale vzgojiteljice in pomočnice iz vseh starostnih skupin otrok.  V vrtcu, 

vključenem v program, je sodelovalo 33,3 % vzgojiteljic in pomočnic iz prvega starostnega 

obdobja, kjer so otroci stari od 1–3 leta, iz drugega, kjer so otroci stari od 3–6 let, pa jih je 
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sodelovalo 66,7 %. Iz vrtca, ki ni vključen v program, je sodelovalo 40,0 % vzgojiteljic in 

pomočnic iz prvega starostnega obdobja, iz drugega pa 60,0 %. 
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali obstajajo razlike glede zdravega načina življenja in 

izvajanjem dejavnosti med vrtcem, ki je vključen v program Zdravje v vrtcu, in tistim, ki ni 

vključen. Zanimalo me je, ali vzgojiteljice v vrtcu, ki je vključen v program, bolj uresničujejo 

načela zdravega načina življenja in v vrtcu izvajajo več dejavnosti povezanih z zdravjem. 

Analizirala sem tudi stališča vzgojiteljic do zdravja in njihove aktivnosti v procesu 

permanentnega izobraževanja na področju zdravega življenjskega sloga. 

 

Vzgojiteljice in pomočnice sem spraševala, kako močno se strinjajo s trditvami, ki so 

navedene v Tabeli 5. 

Tabela 5: Mnenje vzgojiteljic in pomočnic o prehrani v vrtcu 

Hrana, ki jo vrtec ponudi otrokom 

vsebuje: 

 N M* SD t 2P 

dovolj sadja. Vrtec 1 30 4,20 0,664 0,000 

 

1,000 

 Vrtec 2 20 4,20 0,768 

dovolj zelenjave. Vrtec 1 30 3,97 0,669 1,545 0,129 

Vrtec 2 20 3,70 0,470 

je dovolj raznolika. Vrtec 1 30 4,10 0,662 0,448 0,656 

Vrtec 2 20 4,00 0,918 

veliko sladkorja. Vrtec 1 30 1,87 0,730 -3,098 0,003 

Vrtec 2 20 2,60 0,940 

veliko soli. Vrtec 1 30 1,93 0,640 0,824 0,414 

Vrtec 2 20 1,80 0,410 

veliko maščob. Vrtec 1 30 1,97 0,490 -0,896 0,375 

Vrtec 2 20 2,10 0,553 

veliko konzervansov. 

in aditivov. 

Vrtec 1 30 1,67 0,661 -6,443 0,000 

Vrtec 2 20 3,00 0,795 

*Legenda: povprečna vrednost je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – se ne 

strinjam, 3 – niti se ne strinjam, niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam) 
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Pri tem anketnem vprašanju je bila uporabljena Likertova lestvica stališč, kjer so vzgojiteljice 

in pomočnice izrazile, kako se strinjajo z določeno trditvijo z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni, 

da se s trditvijo nikakor ne strinjajo, 5 pa, da se z njo popolnoma strinjajo.  

Mnenje vzgojiteljic in pomočnic glede na vrtec se je razlikovalo pri dveh trditvah. 

Prva takšna trditev je: Hrana, ki jo vrtec ponudi otrokom, vsebuje veliko sladkorja. V prvem 

vrtcu, ki je vključen v program Zdravje  v vrtcu, so se vzgojiteljice in pomočnice s trditvijo 

manj strinjale, saj je njihovo povprečje odgovorov znašalo 1,87, kar pomeni, da se s trditvijo v 

povprečju nikakor ne strinjajo ali pa se ne strinjajo. Medtem ko je v vrtcu 2, ki ni vključen v 

program povprečna vrednost višja, in sicer 2,60, kar pomeni, da se s trditvijo ne strinjajo ali 

pa se niti ne strinjajo, niti strinjajo. V obeh primerih se s trditvijo ne strinjajo, ocenjujem pa, 

da se bolj strinjajo vzgojiteljice in pomočnice iz vrtca, ki ni vključen v program.    

Druga takšna trditev je: Hrana, ki jo vrtec ponudi otrokom, vsebuje veliko konzervansov in 

aditivov. Pri tej trditvi se vzgojiteljice in pomočnice v vrtcu, vključenem v program Zdravje v 

vrtcu, z njo manj strinjajo, saj njihovo povprečje odgovorov znaša 1,67, kar pomeni, da se s 

trditvijo nikakor ne strinjajo ali se ne strinjajo. V vrtcu, ki ni vključen v program, pa znaša 

povprečje odgovorov 3,00, kar pomeni, da se s trditvijo niti ne strinjajo, niti se strinjajo. 

Glede na oceno vzgojiteljic in pomočnic vsebuje hrana manj konzervansov in aditivov v 

vrtcu, ki je v vključen v program, kot v vrtcu, ki ni vključen v program.  

Glede na oceno vzgojiteljic in pomočnic lahko sklepamo, da vrtec, ki je vključen v program, 

otrokom manj pogosto ponudi hrano z veliko sladkorja in da je v pripravljeni hrani manj 

konzervansov in aditivov, kar je tudi pričakovati glede na usmeritev vrtca.  
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Vzgojiteljice in pomočnice obeh vrtcev so odgovarjale na vprašanje, kako pogosto otrokom 

izven glavnih obrokov (zajtrk, kosilo) ponudijo pijače, kot so: sladkan čaj, nesladkan čaj, 

vodo, sok narejen iz sirupa, sok iz tetrapaka/plastenke. 

Tabela 6: Pogostost uživanja različnih pijač v vrtcu 

  Nikoli Enkrat na 

teden 

Večkrat na 

teden 

Enkrat na dan Večkrat na 

dan 

  f f (%) f f (%) f f (%) f f  (%) f f (%) 

Sladkan 

čaj 

Vrtec 1 30 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Vrtec 2 0 0,0 1 5,0 8 40,0 8 40,0 3 15,0 

Nesladkan 

čaj 

Vrtec 1 0 0,0 0 0,0 6 20,0 5 16,7 19 63,3 

Vrtec 2 8 40,0 12 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Voda Vrtec 1 0 0,0 0 0,0 6 20,0 7 23,3 17 56,7 

Vrtec 2 5 25,0 10 50,0 5 25,0 0 0,0 0 0,0 

Sok iz 

sirupa 

Vrtec 1 6 20,0 16 53,3 8 26,7 0 0,0 0 0,0 

Vrtec 2 0 0,0 0 0,0 1 5,0 4 20,0 15 75,0 

Sok iz 

tetrapaka/ 

plastenke 

Vrtec 1 10 33,3 13 43,3 7 23,3 0 0,0 0 0,0 

Vrtec 2 5 25,0 9 45,0 6 30,0 0 0,0 0 0,0 

 

Med vrtcema so glede ponujanja različnih vrst pijač opazne razlike. V vrtcu, ki je vključen v 

program Zdravje v vrtcu, redkeje ponujajo sladkane pijače kot v vrtcu, ki ni vključen in 

namesto tega otrokom pogosteje ponujajo nesladkani čaj in vodo, ki sta bolj zdravi pijači.  

V vrtcu, vključenem v program, vzgojiteljice in pomočnice sladkanega čaja izven glavnih 

obrokov sploh ne ponujajo, medtem ko ga v vrtcu, ki ni vključen v program, kar 80,0 % 

vzgojiteljic in pomočnic ponuja večkrat na teden ali enkrat na dan. 

Nesladkan čaj in vodo veliko pogosteje ponujajo  v vrtcu, ki je vključen v program, saj ga kar 

63,3 % vzgojiteljic in pomočnic ponuja tudi večkrat na dan, v ostalih skupinah pa vsaj enkrat 

na dan ali večkrat na teden. V vrtcu, ki ni vključen v program, ga ponujajo redkeje, saj ga      

40,0 % vzgojiteljic in pomočnic sploh nikoli ne ponuja, 60,0 % pa ga ponudi le enkrat na 

teden.  

Podobno je tudi z vodo, saj jo v vrtcu, vključenem v program, ponujajo pogosteje. 56,7 % 

vzgojiteljic in pomočnic jo ponuja večkrat na dan, ostale pa vsaj enkrat na dan ali večkrat na 

teden. V vrtcu, ki ni vključen v program, jo 50,0 % vzgojiteljic in pomočnic ponuja enkrat na 

teden, 25,0 % pa nikoli ali pa večkrat na teden. 
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Sok narejen iz sirupa pogosteje ponujajo v vrtcu, ki ni vključen v program, saj ga kar 75,0 % 

vzgojiteljic in pomočnic ponuja večkrat na dan, medtem ko je v vrtcu, ki je vključen v 

program, polovica odgovorila, da ga ponudijo enkrat na teden. 

Redkeje pa v obeh vrtcih ponujajo sok iz tetrapaka/plastenke, saj ga v nobenem vrtcu ne 

ponujajo dnevno ali večkrat dnevno. V obeh vrtcih ga najpogosteje ponujajo enkrat na teden 

(v približno 40 %). Menim, da je razlog tudi v tem, da je tak sok dražji in si ga vrtec težje 

privošči. 

 

Vzgojiteljice in pomočnice so odgovarjale na vprašanje, kaj otroci prinašajo ob praznovanju 

svojega rojstnega dne.  

Tabela 7:  Praznovanje rojstnega dne 

Za praznovanje rojstnega 

dne otroci prinašajo:   

 

  

f 

 

f (%) 

kupljene sladkarije. Vrtec 1 5 16,7 

Vrtec 2 20 100,0 

sadje. Vrtec 1 30 100,0 

Vrtec 2 8 40,0 

suho sadje. Vrtec 1 30 100,0 

Vrtec 2 5 25,0 

slano pecivo. Vrtec 1 4 13,3 

Vrtec 2 10 50,0 

drugo. Vrtec 1 0 0,0 

Vrtec 2 8 40,0 

 

Med vrtcema so opazne razlike glede tega, kaj otroci prinašajo v vrtec ob praznovanju 

rojstnega dne. V vrtcu, ki je vključen v program, pogosteje prinašajo zdravo hrano, kot sta 

sadje in suho sadje, saj so vse vzgojiteljice in pomočnice odgovorile, da ju prinašajo, medtem 

ko v vrtcu, ki ni vključen v program, takšno hrano prinašajo redkeje; 40,0 % vzgojiteljic in 

pomočnic je odgovorilo, da prinašajo sadje, le 25,0 % pa jih je odgovorilo, da prinašajo suho 

sadje.   

Kupljene sladkarije, kot so bonboni, lizike, čokolade, piškoti, veliko pogosteje prinašajo v 

vrtcu, ki ni vključen v program, saj so vse vzgojiteljice in pomočnice odgovorile, da jih 
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prinašajo, medtem ko je v vrtcu, ki je vključen, tako odgovorilo le  16,7 %. Tudi slano pecivo 

pogosteje prinašajo v vrtcu, ki ni vključen, tako je odgovorila polovica vzgojiteljic in 

pomočnic, medtem ko je v vrtcu, ki je vključen tako odgovorilo le 13,3 % vzgojiteljic in 

pomočnic.  

V vrtcu, ki ni vključen v program, je 40,0 % vzgojiteljic in pomočnic odgovorilo, da otroci 

prinašajo tudi drugo, navedli so knjige, igrače, družabne igre, ki jih podarijo vrtcu, medtem ko 

v vrtcu, vključenem v program, ne prinašajo ničesar drugega.  

 

Tabela 8: Pogostost preživljanja časa zunaj igralnice 

 

Kolikokrat na 

teden gredo 

običajno z otroki 

ven 

 

Nikoli 

 

1-krat na 

teden 

 

2-krat na 

teden 

 

3-krat na 

teden 

 

4-krat na 

teden 

 

5-krat na 

teden 

 f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

ob lepem 

vremenu 

Vrtec 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,3 29 96,7 

Vrtec 2 0 0,0 0 0,0 2 10,0 8 40,0 7 35,0 3 15,0 

ob 

slabem 

vremenu 

Vrtec 1 0 0,0 0 0,0 4 13,3 5 16,7 11 36,7 10 33,3 

Vrtec 2 5 25,0 12 60,0 2 10,0 1 5,0 0 0,0 0 0,0 

 

Med vrtcema se pojavljajo velike razlike, glede tega kako pogosto gredo z otroki ven. V 

vrtcu, ki je vključen v program, gredo veliko pogosteje ven tako v lepem kot tudi v slabem 

vremenu. 

V vrtcu, ki je vključen v program, so skoraj vse (96,7 %) vzgojiteljice in pomočnice 

odgovorile, da gredo ob lepem vremenu 5-krat na teden ven, medtem ko je v vrtcu, ki ni 

vključen v program, tako odgovorilo le 33,3 % vzgojiteljic in pomočnic. 

Kar 70,0 % vzgojiteljic in pomočnic iz vrtca, ki je vključen v program, je odgovorilo, da 

gredo ob slabem vremenu 4- do 5-krat na teden ven, preostale pa so dogovorile, da gredo vsaj 

2- do 3-krat. V vrtcu, ki ni vključen, v program, gredo ob slabem vremenu mnogo redkeje 

ven, saj je 25,0 % vzgojiteljic odgovorilo, da ne gredo nikoli, 60,0 % pa da gredo 1-krat. 
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Tabela 9: Trajanje sprehoda oz. preživljanje časa na prostem v času dnevnega bivanja v vrtcu 

 f f (%) 

Do 60 minut Vrtec 1 12 40,0 

Vrtec 2 19 95,0 

Več kot 60 minut Vrtec 1 18 60,0 

Vrtec 2 1 5,0 

 

Tudi v dolžini preživetega časa na prostem se med vrtcema pojavljajo razlike, saj v vrtcu, ki 

je vključen v program, veliko več časa preživijo na prostem, kot v vrtcu, ki ni vključen v 

program. 

V vrtcu, vključenem v program, je kar 60,0 % vzgojiteljic in pomočnic odgovorilo, da 

preživijo več kot 60 minut na prostem, medtem ko je v vrtcu, ki ni vključen v program, tako 

odgovorilo  le 5,0 % vzgojiteljic in pomočnic.  

 

Tabela 10: Razpoložljivost in uporaba telovadnice  

 1- do 2-krat na teden 3- do 4-krat na teden 

 f f (%) f f (%) 

Imajo na voljo 

telovadnico 

Vrtec 1 30 100,0 0 0,0 

Vrtec 2 10 50,0 10 50,0 

Uporabijo telovadnico Vrtec 1 30 100,0 0 0,0 

Vrtec 2 14 70 6 30,0 

 

Med vrtcema se pojavljajo razlike glede tega, kolikokrat na teden imajo na voljo telovadnico 

in kolikokrat jo uporabijo. Izkazalo se je, da jo imajo v vrtcu, ki ni vključen v program, na 

razpolago večkrat na teden in jo tudi večkrat uporabijo. 

V vrtcu, ki je vključen v program, imajo telovadnico na voljo le 1- do 2-krat na teden, v vrtcu, 

ki ni vključen v program, pa jo imajo na voljo pogosteje, tudi 3- do 4-krat na teden. 

V vrtcu, ki je vključen v program, telovadnico uporabijo le 1-krat ali 2-krat na teden, medtem 

ko je v vrtcu, ki ni vključen v program, tako odgovorilo 70,0 % vzgojiteljic in pomočnic. 

Preostalih 30,0 % vzgojiteljic in pomočnic pravi, da jo uporabljajo pogosteje, in sicer 3- do 4-

krat. 
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Kot so pokazali odgovori na prejšnja dva anketna vprašanja, je razlog lahko v tem, da v vrtcu, 

ki je vključen v program, več časa preživijo zunaj, kot v vrtcu, ki ni vključen. V vrtcu, ki ni 

vključen, potrebo po gibanju tako pogosteje nadomestijo z gibanjem v telovadnici. To si tudi 

lažje privoščijo, saj je vrtec od prvega vrtca manjši za pet skupin in jim je tako telovadnica 

tudi večkrat na voljo. Obenem pa ocenjujem, da jo tudi raje uporabljajo, ker je še precej nova, 

saj je stara le približno pet let. V vrtcu, ki je vključen v program, pa je telovadnica že precej 

stara. 

 

Vzgojiteljice in pomočnice sem spraševala, kako pogosto si otroci umivajo roke: pred 

glavnim obrokom, pred malico, po obroku, po sprehodu, po kihanju kašljanju, brisanju nosu 

in po obisku sanitarij. 

Tabela 11: Umivanje rok v vrtcu 

  Nikoli, redko ali 

občasno 

Pogosto ali vedno 

f f (%) f f (%) 

Pred glavnim 

obrokom 

Vrtec 1 0 0,0 30 100,0 

Vrtec 2 0 0,0 20 100,0 

Pred malico Vrtec 1 0 0,0 30 100,0 

Vrtec 2 10 50,0 10 50,0 

Po obroku Vrtec 1 0 0,0 30 100,0 

Vrtec 2 0 0,0 20 100,0 

Po sprehodu Vrtec 1 0 0,0 30 100,0 

Vrtec 2 0 0,0 20 100,0 

Ob kihanju, kašljanju, 

brisanju nosu 

Vrtec 1 9 30,0 21 70,0 

Vrtec 2 10 50,0 10 50,0 

Po obisku sanitarij Vrtec 1 0 0,0 30 100,0 

Vrtec 2 0 0,0 20 100,0 

 

V obeh vrtcih si roke umivajo pogosto ali vedno pred in po obroku, po sprehodu ter po obisku 

sanitarij.  

Največja razlika med vrtcema je opazna pri umivanju rok pred malico. Le polovica 

vzgojiteljic in pomočnic iz vrtca, ki ni vključen v program, je odgovorilo, da si jih otroci 

umivajo pogosto ali vedno, medtem ko si jih v vrtcu, vključenem v program, vsi umivajo tako 

pogosto. 
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V obeh vrtcih si roke redkeje umivajo po kihanju, kašljanju in brisanju nosu. V vrtcu, ki ni 

vključen v program, je polovica vzgojiteljic in pomočnic odgovorila, da si jih umivajo nikoli, 

redko ali občasno, preostala polovica pa je odgovorila, da pogosto ali vedno. V vrtcu, ki je 

vključen v program, si jih umivajo pogosteje, saj je 70,0 % vzgojiteljic in pomočnic 

odgovorilo, da si jih umivajo pogosto ali vedno, 30,0 % pa nikoli, redko ali občasno. 

Menim, da se v obeh vrtcih še ne zavedajo dovolj, kako pomembno je umivanje rok po 

kihanju, kašljanju in brisanju nosu, saj se na ta način lahko širijo okužbe, ki bi jih lahko 

preprečili, če bi skrbeli za ustrezno higieno. 

Med vrtcema se pojavljajo razlike pri pogostosti umivanja rok pred malico in po kihanju, 

kašljanju, brisanju nosu. V vrtcu, ki je vključen v program, jih v primerjavi z drugim vrtcem 

umivajo pogosteje.  

 

Tabela 12: Pogostost uporabe mila pri umivanju rok pri otrocih 

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Vedno 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Vrtec 1 0 0,0 1 3,3 5 16,7 17 56,7 7 23,3 

Vrtec 2 0 0,0 10 50,0 4 20,0 6 30,0 0 0,0 

 

Bistveno vlogo pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni ima umivanje rok z milom 

(Dragaš, 1993). 

Tega se v vrtcu, ki je vključen v program, bolj držijo, saj je 56,7 % vzgojiteljic in pomočnic 

odgovorilo, da si otroci roke pogosto umivajo z milom, 23,3 % pa vedno. V vrtcu, ki ni 

vključen v program, je 30,0 % vzgojiteljic in pomočnic ocenilo, da si otroci pogosto roke 

umivajo z milom, nobena pa ni odgovorila, da si jih umivajo vedno; 20,0 % jih je odgovorilo, 

da jih umivajo občasno, kar polovica pa redko. Tudi v vrtcu, ki je vključen v program, jih je 

16,7 % odgovorilo, da si otroci roke umivajo z milom občasno, 3,3 % pa redko. Zato menim, 

da bi bilo potrebno vzgojiteljice in pomočnice v obeh vrtcih bolj spodbujati, da bi naučile 

otroke uporabljati milo pri umivanju rok, saj bi se na ta način preprečilo širjenje okužb.  
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Tabela 13: Pogostost umivanja zob v vrtcu 

 Nikoli 2-krat na teden 3-krat na teden 5-krat na teden 

 f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Po zajtrku Vrtec 1 30 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Vrtec 2 4 20,0 0 0,0 4 20,0 12 60,0 

Po kosilu Vrtec 1 30 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Vrtec 2 16 80,0 4 20,0 0 0,0 0 0,0 

 

Med vrtcema se glede pogostosti umivanja zob pojavljajo velike razlike, saj si jih v vrtcu, ki 

je vključen v program, sploh nikoli ne umivajo. Razlog je v tem, da v vrtcu nimajo 

primernega prostora za shranjevanje zobnih ščetk, ki bi zagotovil zadostno higieno, zato so 

umivanje zob ukinili. 

V vrtcu, ki ni vključen v program, si zobe umivajo vsaj enkrat na dan, razen v skupinah otrok, 

kjer so stari od 1–2 leti. Večinoma si jih umivajo po zajtrku, 60,0 % vzgojiteljic in pomočnic 

je odgovorilo, da si jih umivajo 5-krat na teden, 20,0 % pa 3-krat na teden; le tedaj ko si jih ne 

umijejo po zajtrku si jih umijejo po kosilu.  

 

Tabela 14: Mnenje vzgojiteljic in pomočnic glede varnosti igrišča v vrtcu 

 Zelo varno Varno Srednje varno Malo varno Nevarno 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Vrtec 1 1 3,3 13 43,3 16 53.3 0 0,0 0 0,0 

Vrtec 2 8 40,0 8 40,0 4 20,0 0 0,0 0 0,0 

 

Glede na mnenje vzgojiteljic in pomočnic se med vrtcema pojavljajo razlike glede varnosti 

igrišča. Vzgojiteljice in pomočnice so ocenile, da je igrišče vrtca, ki ni vključen v program,  

bolj varno, saj je kar 40,0 % vzgojiteljic in pomočnic odgovorilo, da se jim zdi zelo varno, 

medtem ko je v vrtcu, vključenem v program, tako odgovorilo le 3,3 %.  Podobno število 

(približno 40,0 %) jih je v obeh vrtcih odgovorilo, da se jim zdi varno. Srednje varno se zdi 

53,3 % anketiranim v vrtcu, vključenem v program, medtem ko jih je v drugem vrtcu takega 

mnenja manj, in sicer 20,0 %.  
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Razlog je lahko v tem, da je v program vključen starejši vrtec, podobno je tudi z igriščem, na 

katerem so že stara igrala, ki bi bila potrebna obnove ali zamenjave in zato se vzgojiteljicam 

ter pomočnicam igrišče ne zdi tako zelo varno. Vrtec, ki ni vključen v program, pa je novejši 

vrtec, enako je tudi z njegovim igriščem.  

 

Sonce je zaradi tanjšanja ozonske plasti postalo nevarno in tako UV-žarki povzročajo 

pospešeno staranje kože in kožnega raka, ki je med najpogostejšimi vrstami raka tudi v 

Sloveniji (Jagodic, 2009). Pred škodljivimi sončnimi žarki se je zato potrebno zaščititi. 

Obstaja več možnih načinov, med njimi sta tudi zaščitna krema pred soncem in pokrivala. 

Vzgojiteljice in pomočnice so odgovarjale, kako pogosto otroci v njihovi skupini uporabljajo 

kremo in pokrivala za zaščito pred soncem, odsevne brezrokavnike za večjo varnost v 

prometu, sredstva za zaščito pred klopi, kadar so le-ta potrebna glede na razmere. 

 

Tabela 15: Pogostost uporabe sredstev za zaščito in varnost otrok v vrtcu glede na 

namembnost  

  Nikoli Redko Občasno Pogosto Vedno 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f  

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

Krema za 

zaščito pred 

soncem 

Vrtec 1 

 

6 20,0 2 6,7 11 36,7 8 26,7 3 10,0 

Vrtec 2 6 30,0 8 40,0 6 30,0 0 0,0 0 0,0 

Pokrivala za 

zaščito pred 

soncem 

Vrtec 1 0 0,0 0 0,0 2 6,7 17 56,7 11 36,7 

Vrtec 2 0 0,0 0 0,0 2 10,0 10 50,0 8 40,0 

Odsevni 

brezrokavniki 

 

 

Vrtec 1 12 40,0 2 6,7 10 33,3 6 20,0 0 0,0 

Vrtec 2 16 80,0 2 10,0 2 10,0 0 0,0 0 0,0 

Sredstva za 

zaščito pred 

klopi 

 

Vrtec 1 16 53,3 5 16,7 7 23,3 2 6,7 0 0,0 

Vrtec 2 18 90,0 1 5,0 1 5,0 0 0,0 0 0,0 

 



62 

 

Kremo za zaščito pred soncem v obeh vrtcih uporabljajo redko. V vrtcu vključenem, v 

program, je kar 20,0 % vzgojiteljic in pomočnic odgovorilo, da je nikoli ne uporablja, v 

drugem vrtcu pa je odstotek še višji, kar 30,0 %. V vrtcu, ki ni vključen v program, je 40,0 % 

vzgojiteljic in pomočnic odgovorilo, da jo uporabljajo redko, 30,0 % pa občasno. V vrtcu, 

vključenem v program, jih je 36,7 % odgovorilo, da jo uporabljajo občasno, 26,7 % pa 

pogosto.  

Med vrtcema se glede pogostosti uporabe kreme za zaščito pred soncem pojavljajo razlike. 

Ocenjujem, da jo v vrtcu, vključenem v program, uporabljajo pogosteje, a še vedno ne dovolj 

pogosto. 

V obeh vrtcih uporabljajo pogosteje pokrivala za zaščito pred soncem v primerjavi z uporabo 

kreme za zaščito pred soncem, saj je polovica vzgojiteljic in pomočnic obeh vrtcev 

odgovorila, da jih uporabljajo pogosto. 36,6 % vzgojiteljic in pomočnic vrtca, ki je vključen v 

program, je odgovorilo, da jih uporabljajo vedno, v vrtcu, ki ni vključen v program, pa jih je 

tako odgovorilo 40,0 %.  Med vrtcema se tako ne pojavljajo večje razlike v uporabi zaščitnih 

pokrival pred soncem.  

Tudi uporabe odsevnih brezrokavnikov se v obeh vrtcih poslužujejo preredko, saj je 40,0 % 

vzgojiteljic in pomočnic iz vrtca, vključenega v program, odgovorilo, da jih ne uporabljajo 

nikoli, v drugem vrtcu, pa jih je tako odgovorilo kar 80,0 %. V vrtcu, vključenem v program, 

jih je 33,3 % odgovorilo, da jih uporabljajo občasno, v drugem vrtcu pa 10,0 %. Pogosto jih 

uporabljajo le v vrtcu, vključenem v program, in sicer je tako odgovorilo 20,0 % vzgojiteljic 

in pomočnic. Med vrtcema se tako pojavljajo razlike v uporabi odsevnih brezrokavnikov, in 

sicer jih v vrtcu, vključenem v program, uporabljajo pogosteje. 

Tudi uporaba sredstev za zaščito pred klopi je redka v obeh vrtcih, saj je kar polovica 

vzgojiteljic in pomočnic vrtca, ki je vključen v program, odgovorila, da jih nikoli ne 

uporabljajo, v drugem vrtcu pa jih je tako odgovorilo kar 90,0 %, preostalih 10,0 % jih 

uporablja redko ali občasno. V vrtcu, vključenem v program, jih redko uporablja 16,7 %, 

občasno 23,3 %, pogosto pa le 6,7 %.  Med vrtcema se tako pojavljajo razlike v uporabi 

sredstev za zaščito pred klopi, saj jih v vrtcu, vključenem v program, uporabljajo pogosteje 

kot v drugem vrtcu, čeprav je tudi pri njih uporaba preredka. Uporabo sredstev za zaščito pred 

klopi bi morali povečati, saj klopi prenašajo nevarne bolezni, ki lahko privedejo do resnih 

zdravstvenih zapletov. 
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Tabela 16: Pogostost izvajanja dejavnosti, ki so povezane z zdravjem 

  Zelo redko 

ali nikoli 

Enkrat na 

mesec 

Večkrat na 

mesec 

Enkrat na 

teden 

Večkrat na 

teden 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Igranje  

socialnih 

iger 

Vrtec 1 

 

0 0,0 2 6,7 8 26,7 1 3,3 19 63,3 

Vrtec 2 0 0,0 0 0,0 6 30,0 2 10,0 12 60,0 

Pogovarjanje 

o zdravju 

 

Vrtec 1 0 0,0 2 6,7 7 23,3 1 3,3 20 66,7 

Vrtec 2 0 0,0 6 30,0 10 50,0 2 10,0 2 10,0 

Izvajanje 

dejavnosti na 

temo zdravje 

Vrtec 1 0 0,0 2 6,7 13 43,3 1 3,3 14 46,7 

Vrtec 2 4 20,0 5 25,0 9 45,0 2 10,0 0 0,0 

 

V pogostosti igranja socialnih iger je med vrtcema zelo malo razlik, saj 30,0 % vzgojiteljic in 

pomočnic v obeh vrtcih odgovorilo, da se igrajo večkrat na mesec, 60,0 % pa večkrat na 

teden. Socialne igre imajo na otroka kot posameznika kot tudi na skupino veliko pozitivnih 

učinkov, zato se mi zdi dobro, da jih pogosto izvajajo. 

Med vrtcema se pojavljajo razlike pri pogostosti pogovarjanja in tudi izvajanja dejavnosti na 

temo zdravje, saj je v vrtcu, vključenem v program, 66,6 % vzgojiteljic in pomočnic 

odgovorilo, da se o zdravju pogovarjajo večkrat na teden, medtem ko je v vrtcu, ki ni vključen 

v program, tako odgovorilo le 10,0 %. Tudi izvajanje dejavnosti na temo zdravje se v vrtcu, 

vključenem v program, odvija pogosteje, saj jih skoraj polovica izvaja dejavnosti večkrat na 

teden, medtem ko v drugem vrtcu tako pogosto ne izvajajo. V obeh vrtcih je skoraj polovica 

vzgojiteljic in pomočnic odgovorila, da izvajajo dejavnosti večkrat na mesec. 
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Tabela 17: Načini osveščanja staršev o zdravju v vrtcu 

 f f (%) 

Vrtec organizira različne seminarje na 

temo zdravje. 

Vrtec 1 18 60,0 

Vrtec 2 0 0,0 

O tej temi se pogovarjajo na roditeljskem 

sestanku. 

Vrtec 1 25 83,3 

Vrtec 2 18 90,0 

Organizirajo različne dejavnosti povezane 

z zdravjem, ki se jih udeležijo tudi starši. 

Vrtec 1 14 46,7 

Vrtec 2 4 20,0 

Teme o zdravem načinu življenja ne 

vključujejo v delo s starši.  

Vrtec 1 0 0,0 

Vrtec 2 0 0,0 

 

Osveščanje staršev o zdravju je zelo pomembno, saj starši poleg vrtca odigrajo zelo 

pomembno vlogo pri vplivu na otrokovo zdravje. Otroku so pomemben zgled in lahko s 

svojim zdravim načinom življenja na otrokovo zdravje zelo pozitivno vplivajo. Obenem so 

starši tesno povezani z vrtcem in tako lahko vrtec posredno vpliva na pojmovanje zdravja in 

življenjskega stila družine, saj lahko staršem posreduje pomembne informacije povezane z 

zdravjem (Mramor, Gruntar Činč in Domicelj, 1993). 

Med vrtcema se je pojavila največja razlika pri tem ali vrtec organizira različne seminarje za 

starše na temo zdravje. V vrtcu, vključenem v program, jih je 60,0 % odgovorilo, da so 

seminarji organizirani, medtem ko vrtec, ki ni vključen v program, takšnih seminarjev ne 

organizira.  

V obeh vrtcih se običajno o zdravju pogovarjajo na roditeljskem sestanku.  

V vrtcu, vključenem v program Zdravje v vrtcu, je več vzgojiteljic in pomočnic (46,7 %) 

odgovorilo, da organizirajo različne dejavnosti na temo zdravje za starše, medtem ko jih je v 

vrtcu, ki ni vključen v program, tako odgovorilo 20,0 %. 
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Tabela 18: Pogostost osveščanja staršev o zdravem načinu življenja v vrtcu 

 Vsak teden Večkrat na 

mesec 

Vsaj enkrat na 

mesec 

Vsaj petkrat 

na leto 

Manj kot 

petkrat na leto 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Vrtec 1 

 

1 3,3 5 16,7 18 60,0 6 20,0 0 0,0 

Vrtec 2 

 

1 5,0 0 0,0 6 30,0 0 0,0 13 65,0 

 

Med vrtcema se pojavljajo razlike glede pogostosti osveščanja staršev o zdravju. V vrtcu, 

vključenem v program, starše osveščajo pogosteje, saj je večina vzgojiteljic in pomočnic      

(60,0 %) odgovorila, da jih osveščajo vsaj enkrat na mesec, medtem ko jih v drugem vrtcu 

tako pogosto osveščajo le v 30,0 %, kar 65,0 % pa jih je odgovorilo, da jih osveščajo manj kot 

petkrat na leto.  
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Z Likertovo lestvico stališč sem ugotavljala stališča vzgojiteljic in pomočnic do zagotavljanja 

zdravja otrokom. Svoje stališče so izražale z ocenami od 1 do 5, kjer je ocena 1 pomenila, da 

se jim navedeno ne zdi pomembno, ocena 5 pa zelo pomembno. 

Tabela 19: Stališča vzgojiteljic in pomočnic do zagotavljanja zdravja otrokom v vrtcu 

Kako pomembno se vam zdi  … 

 

 N M SD t 2P 

… zagotoviti otrokom zdravo 

prehrano v vrtcu? 

Vrtec 1 30 4,93 0,254 2,274 0,028 

Vrtec 2 20 4,70 0,470 

… zagotoviti otrokom gibanje v 

telovadnici? 

Vrtec 1 30 4,50 0,682 -0,243 0,809 

Vrtec 2 20 4,55 0,759 

… zagotoviti otrokom gibanje 

na prostem? 

Vrtec 1 30 5,00 0,000 13,543 0,000 

Vrtec 2 20 3,35 0,671 

… skrbeti za higieno rok? Vrtec 1 30 4,87 0,346 0,620 0,538 

Vrtec 2 20 4,80 0,410 

… skrbeti za higieno zob? Vrtec 1 30 3,60 0,968 -3,806 0,000 

Vrtec 2 20 4,50 0,513 

… zagotoviti otrokom varno 

okolje? 

Vrtec 1 30 4,93 0,254 0,952 0,346 

Vrtec 2 20 4,85 0,366 

… zagotoviti otrokom varno 

igrišče?  

Vrtec 1 30 5,00 0,000 2,683 0,010 

Vrtec 2 20 4,80 0,410 

…  zagotoviti otrokom varnost 

v prometu? 

Vrtec 1 30 4,97 0,183 1,493 0,142 

Vrtec 2 20 4,85 0,366 

… zagotoviti otrokom zaščito 

pred soncem? 

Vrtec 1 30 4,73 0,450 5,279 0,000 

Vrtec 2 20 3,70 0,923 

… skrbeti za duševno in 

čustveno zdravje otrok? 

Vrtec 1 30 4,87 0,346 1,500 0,140 

Vrtec 2 20 4,65 0,671 

… igranje socialnih iger z 

otroki? 

Vrtec 1 30 4,60 0,563 -1,363 0,179 

Vrtec 2 20 4,80 0,410 

… skrbeti za dobre medosebne 

odnose med otroki? 

Vrtec 1 30 4,87 0,346 -0,349 0,729 

Vrtec 2 20 4,90 0,308 

… vključevanje socialno 

izoliranih otrok? 

Vrtec 1 30 4,80 0,407 0,410 0,683 

Vrtec 2 20 4,75 0,444 

… imeti dobre medosebne 

odnose v kolektivu? 

Vrtec 1 30 4,90 0,305 0,000 1,000 

Vrtec 2 20 4,90 0,308 



67 

 

Razlike med stališči vzgojiteljic in pomočnic med vrtcema so opazne pri naslednjem:  

- kako pomembno se jim zdi zagotoviti otrokom zdravo prehrano v vrtcu;  

- kako pomembno se jim zdi zagotoviti otrokom gibanje na prostem; 

- kako pomembna se jim zdi skrb za higieno zob;  

- kako pomembno se jim zdi zagotoviti otrokom varno igrišče; 

- kako pomembno se jim zdi zagotoviti otrokom zaščito pred soncem.  

Zdrava prehrana v vrtcu se vzgojiteljicam in pomočnicam vrtca, vključenega v program, zdi 

pomembnejša (M=4,93) kot v vrtcu, ki ni vključen v program (M=4,70). 

Gibanje na prostem se vzgojiteljicam in pomočnicam vrtca, vključenega v program, zdi zelo 

pomembno (M=5,00), medtem ko se jim v vrtcu, ki ni vključen v program zdi srednje 

pomembno (M=3,35). To je lahko tudi eden izmed pomembnih razlogov, zakaj v vrtcu, ki ni 

vključen v program, na prostem preživijo manj časa in da so zunaj redkeje, še posebej v 

slabem vremenu.  

Skrb za higieno zob se zdi vzgojiteljicam in pomočnicam v vrtcu, ki ni vključen v program, 

pomembnejše, saj so v povprečju ocenile, da se jim zdi pomembno ali zelo pomembno 

(M=4,50). V vrtcu, ki je vključen v program, so v povprečju odgovarjale, da se jim zdi 

srednje pomembno ali pomembno (M=3,60). To bi bil lahko tudi razlog, da si v vrtcu, ki je 

vključen v program, zob ne umivajo, a kot je dejala ravnateljica vrtca, je razlog drugje, in 

sicer so umivanje zob ukinili, ker niso imeli primernega prostora za shranjevanje zobnih 

ščetk, ki bi bil dovolj higieničen.  

Zagotoviti otrokom varno igrišče se zdi vzgojiteljicam in pomočnicam vrtca, ki je vključen v 

program, pomembnejše (M=5,00) kot v vrtcu, ki ni vključen v program (M=4,80). 

Zagotoviti otrokom zaščito pred soncem se vzgojiteljicam in pomočnicam v vrtcu, 

vključenem v program, zdi pomembnejše (M=4,73) kot v vrtcu, ki ni vključen v program 

(M=3,70). Tak rezultat je lahko tudi razlog, zakaj v vrtcu, ki je vključen v program, 

uporabljajo kremo za zaščito pred soncem pogosteje kot v vrtcu, ki ni vključen. Toda glede na 

pridobljen rezultat, da se vzgojiteljicam in pomočnicam zdi zagotavljanje zaščite pred soncem  

tako pomembno, bi pričakovala, da pri otrocih v vrtcu pogosteje uporabljajo kremo za zaščito 

pred soncem. Iz tabele 15 je namreč razvidno, da jo v obeh vrtcih redko uporabljajo. 
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Statistično pomembne razlike se niso pojavile na socialnih področjih, kjer sem vzgojiteljice in 

pomočnice spraševala, kako pomembno se jim zdi skrbeti za duševno in čustveno zdravje 

otrok, igranje socialnih iger z otroki, skrbeti za dobre medosebne odnose med otroki, 

vključevanje socialno izoliranih otrok, imeti dobre medosebne odnose v kolektivu. V 

povprečju so odgovarjale, da se jim zdi našteto pomembno ali zelo pomembno. Enako se med 

vrtcema niso pojavile razlike, ko sem vzgojiteljice in pomočnice spraševala, kako pogosto se 

z otroki igrajo socialne igre (Tabela 16), saj se jih v obeh vrtcih igrajo pogosto; 60,0 % jih je v 

obeh vrtcih je odgovorilo, da se igrajo večkrat na teden, 30,0 % pa večkrat na mesec. Torej 

obstaja povezava med tem, da se vzgojiteljicam in pomočnicam zdi socialno področje 

pomembno in da se zato z otroki pogosto igrajo socialne igre, s katerimi se pozitivno vpliva 

na to področje. 

 

Tabela 20: Načini izobraževanja vzgojiteljic in pomočnic o zdravem načinu življenja 

 f f (%) 

Udeležuje se izobraževanj, ki jih organizira 

ZZV Ljubljana in so v okviru programa 

Zdravje v vrtcu obvezni. 

Vrtec 1 17 56,7 

Vrtec 2 0 0,0 

Na lastno željo se udeležuje izobraževanj, ki 

jih organizirajo drugi.  

Vrtec 1 9 30,0 

Vrtec 2 8 40,0 

Prebira literaturo o zdravem načinu življenja. Vrtec 1 30 100,0 

Vrtec 2 20 100,0 

Se ne izobražuje o zdravem načinu življenja. Vrtec 1 0 0,0 

Vrtec 2 0 0,0 

 

Med vrtcema se pojavlja največja razlika v tem, ali se udeležujejo izobraževanj, ki jih 

organizira ZZV Ljubljana. V vrtcu, vključenem v program, se jih udeležuje 56,7 %, kar 

predstavlja vse vzgojiteljice, ki so izpolnile anketni vprašalnik, saj je to zanje obvezno, 

medtem ko se pomočnice teh izobraževanj ne udeležujejo. V vrtcu, ki ni vključen v program, 

se teh izobraževanj vzgojiteljice in pomočnice ne udeležujejo.   

Drugih izobraževanj se vzgojiteljice in pomočnice v vrtcu, ki ni vključen v program, 

udeležuje celo nekoliko več (40,0 %) kot v vrtcu, vključenem v program (30,0 %).  

Literaturo o zdravem načinu življenja prebirajo vse vzgojiteljice in pomočnice v obeh vrtcih. 
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Tabela 21: Pogostost uporabe različnih virov za pridobitev informacij o zdravem načinu 

življenja pri vzgojiteljicah in pomočnicah 

  Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo pogosto 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Knjige Vrtec 1 0 0,0 4 13,3 10 33,3 14 46,7 2 6,7 

Vrtec 2 1 5,0 4 20,0 7 35,0 8 40,0 0 0,0 

Časopise in 

revije 

Vrtec 1 0 0,0 0 0,0 6 20,0 18 60,0 6 20,0 

Vrtec 2 0 0,0 4 20,0 8 40,0 8 40,0 0 0,0 

Internet Vrtec 1 1 3,3 5 16,7 8 26,7 7 23,3 9 30,0 

Vrtec 2 0 0,0 2 10,0 4 20,0 12 60,0 2 10,0 

Strokovne 

seminarje 

Vrtec 1 1 3,3 5 16,7 18 60,0 5 16,7 1 3,3 

Vrtec 2 11 55,0 1 5,0 7 35,0 1 5,0 0 0,0 

Prijatelje/ice Vrtec 1 0 0,0 0 0,0 12 40,0 16 53,3 2 6,7 

Vrtec 2 0 0,0 0 0,0 6 30,0 12 60,0 2 10,0 

Sodelavke Vrtec 1 0 0,0 0 0,0 13 43,3 15 50,0 2 6,7 

Vrtec 2 0 0,0 0 0,0 6 30,0 13 65,0 1 5,0 

 

Razlike se pojavljajo pri uporabi časopisa in revij, interneta ter strokovnih seminarjev kot 

virov za pridobitev informacij o zdravem načinu življenja. Vzgojiteljice in pomočnice vrtca, 

vključenega v program, se jih poslužujejo pogosteje kot v vrtcu, ki ni vključen v program. 
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5. RAZPRAVA IN SKLEPI 

 

V teoretičnem delu sem predstavila program Zdravje v vrtcu, v empiričnem delu pa sem 

predvsem želela ugotoviti, ali se pojavljajo razlike med vrtcem, vključenim v program, in 

tistim, ki ni vključen v program. Z raziskavo, ki sem jo izvedla s pomočjo anketnega 

vprašalnika, sem prišla do rezultatov, s katerimi sem lahko potrdila oziroma zavrnila 

oblikovane hipoteze. 

 

POTRDITEV/ZAVRNITEV HIPOTEZ 

Glede na pridobljene podatke v raziskavi sem preverjala, ali posamezna hipoteza drži ali ne in 

jo na podlagi tega potrdila oziroma zavrnila. 

 

Hipoteza 1: Razlike med vrtcem, vključenim v program, in tistim, ki ni vključen, obstajajo 

predvsem na področju prehrane, gibanja in higiene. 

 

Raziskava je pokazala, da se razlike med vrtcema pojavljajo na mnogo področjih: 

- Hrana: vzgojiteljice so ocenile, da hrana v vrtcu, vključenem v program Zdravje v 

vrtcu, vsebuje manj sladkorjev, maščob, aditivov in konzervansov ter je zato bolj 

zdrava (Tabela 5) kot v vrtcu, ki ni vključen v program. 

- Pijača: v vrtcu, vključenem v program, pogosteje ponujajo nesladkane pijače, kot je 

voda, nesladkan čaj in redkeje sladkane pijače, kot v vrtcu, ki ni vključen v program 

(Tabela 6). 

- Praznovanje rojstnega dne: v vrtcu, vključenem v program, otroci pogosteje 

prinašajo zdravo hrano, kot sta sadje in suho sadje, redkeje pa prinašajo sladkarije kot 

v vrtcu, ki ni vključen v program (Tabela 7). 

Na  podlagi rezultatov lahko sklepamo, da vrtec, ki je vključen v program Zdravje v vrtcu, na 

področju prehrane bolje izvaja dejavnosti, povezane z zdravim življenjskim  slogom. 
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- Gibanje na prostem: v vrtcu, vključenem v program, gredo otroci pogosteje ven, tudi 

v slabem vremenu in zunaj preživijo več časa kot v vrtcu, ki ni vključen v program 

(Tabela 8 in 9). 

- Uporaba telovadnice: v vrtcu, ki ni vključen v program, imajo telovadnico pogosteje 

na voljo in jo tudi pogosteje uporabljajo kot v vrtcu, ki je vključen v program (Tabela 

10). 

V obeh vrtcih dobro poskrbijo za gibanje, eni zunaj, drugi v telovadnici. Gibanje zunaj je v 

primerjavi z gibanjem v telovadnici bolj zdravo, ker se otroci gibljejo na svežem zraku, 

obenem pa imajo običajno tudi več prostora. Prednost telovadnice je v tem, da je tam na voljo 

več različnih pripomočkov za vadbo kot zunaj. 

- Higiena rok: v obeh vrtcih dobro poskrbijo za higieno rok pred in po glavnem 

obroku. V vrtcu, ki ni vključen v program, si jih redkeje umivajo pred malico kot v 

vrtcu vključenem v program. V obeh vrtcih imajo slabo higieno rok ob kihanju, 

kašljanju in brisanju nosu, saj si jih takrat redko umivajo (Tabela 11). 

V obeh vrtcih bi morali predvsem izboljšati higieno rok ob kihanju, kašljanju in brisanju nosu, 

saj bi na ta način preprečili prenos okužb.  

- Higiena zob: v vrtcu, ki ni vključen v program, veliko bolje poskrbijo za higieno zob, 

saj si jih umivajo vsaj enkrat na dan, le v skupini, kjer so otroci stari od 1–2 leti, jih ne 

umivajo. V vrtcu, ki je vključen v program, pa si jih ne umivajo, saj so umivanje zob 

ukinili, ker nimajo primernega prostora za shranjevanje zobnih ščetk, ki bi zagotovil 

zadostno higieno (Tabela 13).  

Higiena zob je področje, kjer vrtec, ki ni vključen v program, zelo izstopa in je boljši od vrtca, 

vključenega v program. 

- Varnost igrišča: vzgojiteljice in pomočnice so ocenile, da je igrišče v vrtcu, 

vključenem v program Zdravje v vrtcu, bolj varno kot v vrtcu, ki ni vključen v 

program (Tabela 14). 

- Uporaba sredstev za zaščito pred soncem in klopi ter uporaba odsevnih 

brezrokavnikov v prometu:  v vrtcu, vključenem v program, pogosteje uporabljajo 

kremo za zaščito pred soncem, sredstva za zaščito pred klopi in odsevne 

brezrokavnike v prometu kot v vrtcu, ki ni vključen v program; v uporabi pokrival za 

zaščito pred soncem med vrtcema ni večjih razlik (Tabela 15).  



72 

 

Uporabo sredstev za zaščito in varnost otrok bi morali v obeh vrtcih še povečati, saj je 

sonce vedno bolj škodljivo, klopi vedno bolj nevarni in tudi nevarnost v prometu je velika. 

- Igranje socialnih iger: v obeh vrtcih se igrajo socialne igre pogosto, saj je več kot 

polovica vzgojiteljic in pomočnic odgovorila, da se jih igrajo večkrat na teden (Tabela 

16). 

- Pogovori in dejavnosti na temo zdravje: v vrtcu, vključenem v program, se mnogo 

pogosteje pogovarjajo in izvajajo dejavnosti na temo zdravje kot v vrtcu, ki ni 

vključen v program (Tabela 16). 

- Osveščanje staršev o zdravem načinu življenja: v vrtcu, vključenem v program, 

pogosteje in na več različnih načinov osveščajo starše kot v vrtcu, ki ni vključen v 

program (Tabela: 17 in 18). 

 

Hipotezo 1 lahko sprejmemo, saj se med vrtcema glede prehrane, količine gibanja in 

higiene pojavljajo razlike. Razlike so opazne tudi na področju zagotavljanja varnosti, v 

dejavnostih na temo zdravje in osveščanju staršev o zdravem načinu življenja. 

Glede na pridobljene rezultate vrtec, ki je vključen v program Zdravje v vrtcu, bolj 

poskrbi za zdrav življenjski slog otrok kot vrtec, ki ni vključen. 

 

Hipoteza 2: Vzgojiteljice v vrtcu,vključenim v program Zdravje v vrtcu, bolj prakticirajo 

načela zdravega življenja, predvsem na področju prehrane, gibanja in higiene kot 

vzgojiteljice v vrtcu, ki ni vključen v program. 

 

Hipotezo 2 na podlagi rezultatov lahko sprejmemo le deloma, saj vzgojiteljice v vrtcu, 

vključenem v program, bolj prakticirajo načela zdravega načina življenja poleg 

področij prehrane, gibanja in higiene še na področju varnosti. Obenem področje higiene 

pri umivanju zob zelo izstopa, saj si v vrtcu, vključenem v program, zob ne umivajo, 

medtem ko si jih v vrtcu, ki ni vključen v program, umivajo vsaj enkrat na dan (razen v 

starostni skupini 1-2 leti). 
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Hipoteza 3: Osebna stališča vzgojiteljic in pomočnic v vrtcu, vključenem v program, so bolj 

nagnjena k zdravemu načinu življenja kot stališča vzgojiteljic in pomočnic v vrtcu, ki ni 

vključen v program.  

Statistično pomembne razlike med osebnimi stališči vzgojiteljic in pomočnic med vrtcema so 

se pojavile naslednjih področjih:  

- kako pomembno se jim zdi zagotoviti otrokom zdravo prehrano v vrtcu;  

- kako pomembno se jim zdi zagotoviti otrokom gibanje na prostem; 

- kako pomembna se jim zdi skrb za higieno zob;  

- kako pomembno se jim zdi zagotoviti otrokom varno igrišče; 

- kako pomembno se jim zdi zagotoviti otrokom zaščito pred soncem (Tabela 19).  

Vzgojiteljicam in pomočnicam iz vrtca, ki je vključen v program, so se zdela področja 

zagotavljanja otrokom zdravo prehrano, gibanja na prostem, varnega igrišča in zaščite pred 

soncem pomembnejša kot vzgojiteljicam in pomočnicam iz vrtca, ki ni vključen v program. 

Po drugi strani pa se je področje skrbi za higieno zob zdelo vzgojiteljicam in pomočnicam iz 

vrtca, ki ni vključen v program, pomembnejše kot vzgojiteljicam in pomočnicam vrtca, 

vključenega v program.  

Na naslednjih področjih pa se med osebnimi stališči vzgojiteljic in pomočnic med vrtcema ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike:  

- kako pomembno se jim zdi zagotoviti otrokom gibanje v telovadnici;  

- kako pomembna se jim zdi skrb za higieno rok; 

- kako pomembno se jim zdi zagotoviti otrokom varno okolje; 

- kako pomembno se jim zdi zagotoviti otrokom varnost v prometu; 

- kako pomembna se jim zdi skrb za duševno in čustveno zdravje; 

- kako pomembno se jim zdi igranje socialnih iger; 

- kako pomembna se jim zdi skrb za dobre medosebne odnose med otroki;  

- kako pomembno se jim zdi vključevanje socialno izoliranih otrok; 

- kako pomembno se jim zdi, da imajo dobre medosebne odnose v kolektivu. 

Zgoraj našteta področja so se zdela vzgojiteljicam in pomočnicam v obeh vrtcih pomembna 

ali zelo pomembna. 

Hipotezo 3 na podlagi rezultatov lahko sprejmemo le deloma.  
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Hipoteza 4: Vzgojiteljice v vrtcu, vključenem v program, se bolj izobražujejo na področju 

zdravja kot vzgojiteljice v vrtcu, ki ni vključen. 

 

Največja razlika med vrtcema v izobraževanju vzgojiteljic je v tem, da se vzgojiteljice v 

vrtcu, vključenem v program, udeležujejo izobraževanj, ki jih organizira Zavod za 

zdravstveno varstvo Ljubljana, medtem ko se jih v vrtcu, ki ni vključen v program, ne 

udeležujejo. V obeh vrtcih pa vzgojiteljice in pomočnice prebirajo strokovno literaturo in se 

na lastno željo udeležujejo izobraževanj na temo zdravje, ki jih organizirajo drugi (Tabela 20). 

Obenem se v vrtcu, ki je vključen v program, vzgojiteljice in pomočnice pogosteje 

poslužujejo virov informacij o zdravem načinu življenja iz časopisa in revij, interneta ter 

seminarjev kot v vrtcu, ki ni vključen v program (Tabela 21). 

Hipotezo 4 na podlagi rezultatov lahko sprejmemo. 

Hipoteza 5: V vrtcu, vključenem v program, prakticirajo več dejavnosti povezanih z zdravjem 

kot v vrtcu, ki ni vključen in se o tej temi več pogovarjajo. 

 

V vrtcu, vključenem v program, se mnogo pogosteje pogovarjajo in izvajajo dejavnosti na 

temo zdravje (Tabela 16). 

Hipotezo 5 na podlagi rezultatov lahko sprejmemo. 
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ZAKLJUČEK 

 

Ali bodo otroci živeli zdravo, je močno odvisno od tistih, s katerimi preživljajo največ časa. 

To so večinoma starši, ki dajejo zgled in napotke otrokom doma in vzgojitelji, s katerimi 

otroci v vrtcu običajno preživijo več kot tretjino dneva. Program Zdravje v vrtcu je bil 

pripravljen in je izvajan z namenom, da bi vrtci in starši poskrbeli za pogoje in dejavnosti, ki 

otroke spodbujajo k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. 

Z raziskavo, ki sem jo izvedla v vrtcih sem ugotavljala, ali se pojavljajo razlike v izvajanju 

dejavnosti, ki so povezane z zdravim življenjskim slogom med vrtcem, ki je vključen v 

program Zdravje v vrtcu, in tistim, ki ni vključen. 

V Tabeli 22 so predstavljena področja, ki sem jih z raziskavo preverjala. Vrtec 1 predstavlja 

vrtec, ki je bil vključen v program Zdravje v vrtcu, vrtec 2 pa ni bil vključen v program. 

Oznaka »X«  v Tabeli 22 pomeni, da ocenjujem, da vrtec bolje izvaja obravnavane dejavnosti 

kot vrtec, ki te oznake nima. V primeru, da se oznaka pojavi pri obeh vrtcih, to pomeni, da 

med vrtcema ni statistično pomembnih razlik. 
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Tabela 22: Izvajanje dejavnosti, ki so povezane s področjem zdravega življenjskega 

sloga v vrtcu glede na vrtec 

 VRTEC 1 VRTEC 2 

PONUDBA BOLJ ZDRAVE HRANE (hrana vsebuje manj sladkorja, 

kozervansov in aditivov) (Tabela 5) 

X  

PONUDBA BOLJ ZDRAVE PIJAČE (vode in nesladkanega čaja) (Tabela 6) X  

BOLJ ZDRAV NAČIN PRAZNOVANJA ROJSTNEGA DNE (s sadjem in 

suhim sadjem) (Tabela 7) 

X  

PREŽIVLJANJE ČASA ZUNAJ (zunaj so pogosteje in dlje časa  ter tudi v 

slabem vremenu) (Tabela 8 in 9) 

X  

UPORABA TELOVADNICE (imajo jo pogosteje na voljo in uporabljajo jo 

pogosteje) (Tabela 10) 

 X 

HIGIENA ROK (Tabela 11):  

- dobra higiena pred in po glavnem obroku 

 

X 

 

X 

- dobra higiena pred malico X  

- higiena po kihanju, kašljanju, brisanju nosu X  

UMIVANJE ZOB (Tabela 13)  X 

VARNOST IGRIŠČA (Tabela 14) X  

UPORABA KREME ZA ZAŠČITO PRED SONCEM (Tabela 15) X  

UPORABA POKRIVAL ZA ZAŠČITO PRED SONCEM (Tabela 15) X X 

UPORABA SREDSTEV ZA ZAŠĆITO PRED KLOPI (Tabela 15) X  

UPORABA ODSEVNIH BREZROKAVNIKOV (Tabela 15) X  

IGRANJE SOCIALNIH IGER (Tabela 16) X X 

POGOVORI IN DEJAVNOSTI NA TEMO ZDRAVJE (Tabela 16) X  

POGOSTEJŠE OSVEŠČANJE STARŠEV (s seminarji, z roditeljski sestanki in 

dejavnostmi za starše) (Tabela 17 in 18)               

X  

STALIŠČA VZGOJITELJIC IN POMOČNIC DO ZDRAVEGA NAČINA 

ŽIVLJENJA OTROK V VRTCU (Tabela 19):  

- zagotavljanje otrokom zdravo prehrano v vrtcu 

 

 

X 

 

 

 

- zagotavljanje otrokom gibanje na prostem X  

- skrb za higieno zob  X 

- zagotavljanje otrokom varno igrišče X  

- zagotavljanje otrokom zaščito pred soncem X  

- zagotavljanje otrokom gibanje v telovadnici X X 

- skrb za higieno rok,  X X 

- zagotavljanje otrokom varno okolje X X 

- zagotavljanje otrokom varno igrišče X X 

- zagotavljanje otrokom varnosti v prometu X X 

- skrb za duševno in čustveno zdravje otrok  X X 

- skrb za dobre medosebne odnose med otroki X X 

- igranje socialnih igre X X 

- vključevaje socialno izoliranih otrok X X 

- imeti dobre medosebne odnose v kolektivu X X 
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IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJIC IN POMOČNIC O ZDRAVEM NAČINU 

ŽIVLJENJA (Tabela 20 in 21):  

- udeleževanje izobraževanj s strani ZZV Ljubljana 

 

X 

 

 

- prebiranje strokovne literature X X 

- posluževanje virov informacij kot so časopisi, revije, internet, strokovni 

seminarji 

X 

 

 

 

- prebiranje knjig  X X 

- pridobivanje informacij pri prijateljicah, sodelavkah 
X X 

 

Iz Tabele 22 je razvidno, da se med vrtcema pojavljajo razlike na več področjih izvajanja 

dejavnosti. Na nekaterih področjih so med vrtcema le manjše razlike, ali pa jih sploh ni. Glede 

na pregled dejavnosti ocenjujem, da vrtec, ki je vključen v program Zdravje v vrtcu, bolj 

poskrbi za zdravje otrok, čeprav se kaže pomanjkljivost pri skrbi za higieno zob in izvajanju 

dejavnosti v telovadnici. Ugotavljam tudi, da vrtec, ki ni vključen v program, izvaja številne 

dejavnosti, ki so povezane s skrbjo za zdravje otrok.  

Raziskava je pokazala, da program Zdravje v vrtcu spodbuja zdrav življenjski slog otrok, 

vzgojiteljic in staršev, zato je programske dejavnosti priporočljivo vključiti v čim širšo mrežo 

vrtcev.  

Za uspešno izvajanje dejavnosti, ki razvijajo in krepijo zdrav življenjski slog, je pomembno 

tudi izobraževanje vzgojiteljic, pomočnic in staršev o zdravem načinu življenja. Pri tem so 

izvajalcem lahko v veliko pomoč in podporo tudi izobraževanja, ki se izvajajo v okviru 

programa. Vzgojiteljice in pomočnice lahko pridobljeno znanje posredujejo otrokom in 

staršem.  

Za odpravljanje pomanjkljivosti je pomembno, da vrtci in odgovorni za izvajanje programa 

Zdravje v vrtcu, med seboj sodelujejo in si izmenjujejo izkušnje, saj to omogoča napredek ter 

uspeh.  

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da na izvajanje dejavnosti vplivajo tudi materialni pogoji 

vrtca, saj nekatere pomanjkljivosti onemogočajo izvajanje pomembnih dejavnosti. V vrtcu, ki 

je bil vključen v program Zdravje v vrtcu, ne morejo izvajati ustrezne higiene zob, ker jim to 

onemogočajo neustrezni pogoji, ki so potrebni za shranjevanje zobnih ščetk.  
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PRILOGA 

 

Anketni vprašalnik 

 

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU 

 

Spoštovani! 

Sem Nataša Kos, študentka Pedagoške fakultete, smer predšolska vzgoja. Za diplomsko 

nalogo bi rada ugotovila, ali obstajajo razlike med vrtcem, ki je vključen v program Zdravje v 

vrtcu, in tistim, ki ni. Prosim Vas, da odgovorite na dani anketni vprašalnik, ki je anonimen, 

pridobljene podatke pa bom uporabila zgolj v študijske namene.  

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.  

Izpolnjen vprašalnik oddajte na upravo vrtca do 7. 6. 2011. 

           Nataša Kos 

 

 

1) Spol:     M       Ž 

 

2) Delovno mesto:  

a) Pomočnica vzgojiteljice 

b) Vzgojiteljica 

 

3) Delovna doba: _______ 

 

4) Starost skupine otrok, v kateri delate: __________ 

 

 

PRVI SKLOP VPRAŠANJ se nanaša na dejavnike zdravega življenja v vrtcu, ki jih 

opredeljuje program Zdravje v vrtcu in se navezuje na prehrano, telesno dejavnost, higieno, 

varno vedenje in okolje, duševno in čustveno zdravje. 
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1.1 V naslednji tabeli so podane trditve. V vsaki vrstici obkrožite stopnjo vašega strinjanja s 

posamezno trditvijo.  

TRDITEV Nikakor  

se ne 

strinjam 

1 

Se ne 

strinjam 

2 

Niti se 

ne 

strinjam, 

niti se 

strinjam 

3 

Se  

strinjam 

4 

Popolnoma 

se strinjam 

5 

Hrana, ki jo vrtec ponudi otrokom 

vsebuje dovolj sadja. 

1 2 3 4 5 

Hrana, ki jo vrtec ponudi otrokom 

vsebuje dovolj zelenjave. 

1 2 3 4 5 

Hrana, ki jo vrtec ponudi otrokom je 

raznolika. 

1 2 3 4 5 

Hrana, ki jo vrtec ponudi otrokom 

vsebuje veliko sladkorja. 

1 2 3 4 5 

Hrana, ki jo vrtec ponudi otrokom 

vsebuje veliko soli. 

1 2 3 4 5 

Hrana, ki jo vrtec ponudi otrokom 

vsebuje veliko maščob. 

1 2 3 4 5 

Hrana, ki jo vrtec ponudi otrokom 

vsebuje veliko konzervansov in 

aditivov. 

1 2 3 4 5 

 

1.2 Kako pogosto otrokom ponudite naslednje pijače izven glavnih obrokov kot sta zajtrk in  

kosilo? Odgovor označite v tabeli. 

PIJAČA Nikoli  Enkrat na 

teden 

Večkrat na 

teden 

Enkrat na 

dan 

Večkrat na 

dan 

Sladkan čaj      

Nesladkan čaj      

Vodo      

Sok narejen iz 

sirupa 

     

Sok iz 

tetrapaka/plastenke 

     

 

1.3 Kaj otroci prinašajo za praznovanje rojstnega dne? Obkrožite lahko več odgovorov. 

a) Kupljene sladkarije (bombone, lizike, čokoladice, piškote …) 

b) Doma spečeno pecivo 

c) Sadje 

d) Suho sadje 

e) Slano pecivo (čips, smokije …) 

f) Drugo ___________________________ 
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1.4 Kolikokrat na teden greste običajno z otroki ven? Odgovor označite v tabeli. 

 Nikoli  1-krat 2-krat 3-krat 4-krat 5-krat 

Ob lepem vremenu       

Ob slabem vremenu       

 

1.5 Koliko časa običajno traja sprehod oziroma preživljanje časa na prostem v času dnevnega 

bivanja otrok v vrtcu?  

a) 15 minut 

b) 30 minut 

c) 60 minut 

d) 90 minut 

e) Več kot 90 minut 

 

1.6 Kolikokrat na teden imate na voljo telovadnico oziroma jo tudi uporabljate?  Odgovor 

označite v tabeli. 

 Nikoli 1-krat 2-krat 3-krat 4-krat 5-krat 

Imate na voljo telovadnico       

Uporabite telovadnico       

 

1.7 Kako pogosto si otroci umivajo roke? Odgovor označite v tabeli. 

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Vedno 

Pred glavnim obrokom      

Pred malico      

Po obroku      

Po sprehodu      

Ob kihanju, kašljanju, 

brisanju nosu 

     

Po obisku sanitarij      

 

1.8 Kako pogosto uporabljajo otroci za umivanje rok milo? Odgovor obkrožite v tabeli. 

Nikoli Redko Občasno Pogosto Vedno 

 

1.9 Kolikokrat na teden si otroci v vrtcu umivajo zobe? Odgovor označite v tabeli. 

 Nikoli 1-krat 2-krat 3-krat 4-krat 5-krat 

Po zajtrku       

Po kosilu       

 

1.10 Kako varno se vam zdi igrišče? Odgovor obkrožite v tabeli. 

Zelo varno Varno Srednje varno Malo varno Nevarno 
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1.11 V vrtcu se po potrebi uporabljajo različna sredstva za zaščito in varnost otrok. Kako 

pogosto uporabljate sredstva, ki so našteta v tabeli? Odgovor označite v tabeli. 

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Vedno 

Kremo za zaščito 

pred soncem 

     

Zaščitna pokrivala 

pred soncem 

     

Odsevne 

brezrokavnike 

     

Sredstva za zaščito 

pred klopi 

     

 

 

1.12 Kako pogosto z otroki izvajate dejavnosti naštete v tabeli? Odgovor označite v tabeli. 

 Zelo redko 

ali nikoli 

Enkrat na 

mesec 

Večkrat na 

mesec 

Enkrat na 

teden 

Večkrat na 

teden 

Se igrate socialne 

igre 

     

Se pogovarjate o 

zdravju 

     

Izvajate 

dejavnosti na 

temo zdravje 

     

 

1.13 Kako starše osveščate o zdravem načinu življenja? Obkrožite lahko več odgovorov. 

 

a) Vrtec organizira različne seminarje na temo zdravje. 

b) O tej temi se pogovarjamo na roditeljskem sestanku. 

c) Organiziramo različne dejavnosti povezane z zdravjem, ki se jih udeležujejo tudi 

starši. 

d) Teme o zdravem načinu življenja ne vključujemo v delo s starši. 

 

1.14 Kako pogosto osveščate starše o zdravem načinu življenja? 

 

a) Vsak teden 

b) Večkrat na mesec 

c) Vsaj enkrat na mesec 

d) Vsaj petkrat na leto 

e) Manj kot petkrat na leto 
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DRUGI SKLOP VPRAŠANJ: se nanaša na vaša stališča in izobraževanje o zdravem načinu 

življenja 

 

2.1 Kako pomembno se vam zdi zagotavljanje spodaj naštetega v vrtcu. Odgovor označite v 

tabeli. 

 1 

ne 

pomembno 

2 

manj 

pomembno 

3 

srednje 

pomembno 

4 

pomembno 

5 

zelo 

pomembno 

Zagotoviti otrokom zdravo 

prehrano v vrtcu. 

     

Zagotoviti otrokom gibanje 

v telovadnici. 

     

Zagotoviti otrokom gibanje 

na prostem. 

     

Skrbeti za higieno rok.      

Skrbeti za higieno zob.      

Zagotoviti otrokom varno 

okolje. 

     

Zagotoviti otrokom varno 

igrišče. 

     

Zagotoviti otrokom varnost 

v prometu. 

     

Zagotoviti otrokom zaščito 

pred soncem. 

     

Skrbeti za duševno in 

čustveno zdravje otrok. 

     

Igranje socialnih iger z 

otroki. 

     

Skrbeti za dobre medosebne 

odnose med otroki. 

     

Vključevanje  socialno 

izoliranih otrok. 

     

Imeti dobre medosebne 

odnose v kolektivu. 

     

 

2.2 Kako se izobražujete o zdravem načinu življenja? Obkrožite lahko več odgovorov. 

a) Udeležujem se izobraževanj, ki jih organizira Zavod za zdravstveno varstvo 

Ljubljana in so v okviru programa Zdravje v vrtcu obvezni. 

b) Na lastno željo se udeležujem izobraževanj, ki jih organizirajo drugi. 

c) Prebiram literaturo o zdravem načinu življenja. 

d) Se ne izobražujem o zdravem načinu življenja. 
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2.3 Kako pogosto uporabljate naštete vire za pridobivanje informacij o zdravem načinu 

življenja? Odgovor označitev tabeli. 

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo 

pogosto 

Knjige      

Časopisi in 

revije 

     

Internet       

Strokovni 

seminarji 

     

Prijatelji/-ce      

Sodelavke       

 

 

 

 


