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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi sta opisana pojma zdravje in zdrav življenjski slog. Še podrobneje 

je raziskan zdrav način življenja in tista dva dejavnika zdravega načina življenja, ki 

sta vključena tudi v vsakdan življenja v vrtcu – zdrava prehrana in redna telesna 

aktivnost. Ob tem se dotikam predšolskega obdobja in poklica vzgojitelja, saj je 

specifika tega poklica prav v tem, da se način življenja vzgojitelja kaže tudi v odnosu 

do dela z otroki. Zdravo prehranjevanje in redno telesno aktivnost predstavljam v 

povezavi s poklicem vzgojitelja v vrtcu ter njihovo vlogo na tem področju. Pišem tudi 

o zadovoljstvu z življenjem vzgojiteljev kot pomembni komponenti subjektivnega 

blagra. 

 

V raziskovalnem delu predstavljam rezultate raziskave, ki je zajela 83 vzgojiteljic iz 

vrtca Kekec Grosuplje. Z njo prikazujem, kakšen je status vzgojiteljic na področju 

prehrane, telesne aktivnosti in zadovoljstva z življenjem. Ker take raziskave, ki bi 

zajemale vse tri podatke, pri nas še nisem zasledila, bo pripomogla tudi k 

spoznavanju načina življenja vzgojiteljev nasploh. Ugotovila sem, da so vse 

vzgojiteljice telesno aktivne in da se jih večina občasno, same ali v družbi 

neorganizirano ukvarja s telesno aktivnostjo. Motiv, ki jih pri tem vodi, je izboljšanje 

zdravja in počutja ter boljša telesna kondicija. 70 % vzgojiteljic se zdravo prehranjuje. 

Sadje in zelenjavo vsak dan uživa manj vzgojiteljic kot večina Slovencev. Najnižje so 

življenjsko zadovoljstvo ocenile vzgojiteljice, ki so zaposlene od 6 do 15 let, sledijo 

jim vzgojiteljice, ki so zaposlene do 5 let. Najvišje zadovoljstvo z življenjem so ocenile 

vzgojiteljice, katerih delovna doba je nad 16 let.     

 

Ključne besede: vzgojitelj, zdrav način življenja, zdrava prehrana, redna telesna 

aktivnost, zadovoljstvo z življenjem. 
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SUMMARY 

HEALTHY LIFESTYLE OF KINDERGARTEN TEACHERS  

This thesis describes concepts of health and healthy lifestyle. The latter is explored 

further as are two factors of healthy lifestyle which are included in everyday life in 

kindergarten – healthy nutrition and regular physical activity. Notions of preschool 

ages and the profession of kindergarten teacher are also explored as they are 

specific in that healthy lifestyle of teachers is reflected in the attitude towards working 

with children. Healthy nutrition and regular physical activity is introduced in relation to 

the profession of kindergarten teachers and their role in this area. Satisfaction with 

life of kindergarten teachers is also described as an important component of 

subjective well-being.  

Research part is comprised of results of a survey of 83 kindergarten teachers in of 

kindergarten Kekec Grosuplje. With it I demonstrate the status of kindergarten 

teachers with regard to nutrition, physical activity and satisfaction with life. This 

research should add to understanding of lifestyle of kindergarten teachers in general 

as I could not find any research like it. I have concluded that all kindergarten teachers 

are physically active and that most are active occasionally, unorganized, alone or in 

company. The driving motives behind the activity are improvement of health and well-

being as well as better form. Seventy percent of kindergarten teachers have a 

healthy diet. They consume less fruit and vegetables as most Slovenians. 

Kindergarten teachers which have been employed 6 to 15 years, are least 

satisfaction with their lives, followed by those employed up to 5 years. Kindergarten 

teachers employed for more than 16 years, are the most satisfaction with their life. . 

 

Keywords: kindergarten teachers, healthy lifestyle, healthy nutrition, regular physical 

activity, satisfaction with life.  
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1 UVOD 

 

Zdrava prehrana, redna telesna dejavnost, dobri medčloveški odnosi, spodbudno 

okolje … so dejavniki, ki pozitivno vplivajo na naš življenjski slog. Življenjski slog 

določa naš način življenja, o katerem se v današnjih časih zelo veliko govori. V 

literaturi se največ piše o zdravem in nezdravem načinu življenja.  

 

V Strategiji vlade Republike Slovenije na področju telesne (gibalne) dejavnosti za 

krepitev zdravja od 2007 do 2012 je zapisano, da zdrav življenjski slog omogoča 

ohranjanje in krepitev zdravja ter kakovosti življenja vsakega posameznika in 

zmanjšuje družbene stroške preprečevanja in zdravljenja kronično nenalezljivih 

bolezni, invalidnosti in prezgodnje smrtnosti. Zdrav način življenja omogoča bolj 

kakovostno življenje in od posameznika je odvisno, kako ga bo živel. Karpljuk in 

Videmšek (2010) pišeta, da  norma za rekreacijo niso več leta, ampak življenjski slog 

in ozaveščenost o zdravem načinu življenja.  

 

Vsak slog se razvija postopno tekom življenja, temelji pa se postavijo že v otroštvu 

(Kropej, 2007). Zato je vloga vzgojiteljev (poleg staršev) v tem obdobju zelo 

pomembna, saj se prav tedaj začenjajo razvijati vsi pomembni aspekti otrokovega 

razvoja.  

 

O življenjskem slogu vzgojiteljev je malo napisanega, tudi raziskav, ki bi raziskovale 

prav to področje, ni. V diplomski nalogi pišem o zdravju, zdravem načinu življenja in 

se hkrati dotikam predšolskega obdobja. Preučujem dejavnike zdravega načina 

življenja in v kakšni meri so zastopani v vrtcih.  

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako zdravo živijo vzgojitelji v vrtcu – kakšne 

so njihove prehranjevalne navade, kako so telesno aktivni in kakšno je njihovo 

zadovoljstvo z življenjem – in s tem prispevati k razumevanju življenjskega sloga 

vzgojiteljev.  
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2 ZDRAVJE 

 

Zdravje omogoča in zagotavlja kakovostno življenje in je temeljni vir razvoja vsake 

družbe (Strategija vlade Republike Slovenije na področju telesne (gibalne) dejavnosti 

za krepitev zdravja od 2007 do 2012, 2007). 

 

Svetovna zdravstvena organizacija v svoji ustavi definira zdravje kot »stanje popolne 

telesne, duševne in socialne blaginje ter ne le odsotnost bolezni ali hibe« (WHO). 

Definicija predstavlja ideal zdravja. Povezuje vplive determinant zdravja, poudarja 

njihovo medsebojno povezanost ter opisuje zdravje kot blaginjo ali blagostanje in ne 

le ozko, kot odsotnost bolezni. V ospredje postavlja pozitivno zdravje – blaginjo, kar 

so strokovnjaki za javno zdravje sprejeli kot celovit pristop k zdravju (Jerman, 2011).  

 

Menimo, da je zdravje zelo subjektivno ali individualno pogojeno. Na kratko bi lahko 

rekli, da je zdravje stanje telesnega in duševnega dobrega počutja (počutje pa je 

subjektivna ocena vsakega posameznika) brez motenj v delovanju organizma. 

Zdravje je beseda, ki ima za slehernega človeka drugačen pomen: posamezniku 

pomeni dobro počutje; zdravniku manjkanje kliničnih znamenj bolezni; družbi temelj 

za opravljanje družbenih nalog (Kropej, 2007). Zaradi svoje subjektivnosti si ga vsak 

posameznik drugače razlaga (Zajec et al. 2010).  

 

Zdravje je v dokumentih Združenih narodov, Svetovne zdravstvene organizacije, v 

zakonodaji Evropske skupnosti in posameznih držav, vključno s Slovenijo, sprejeto 

kot pravica vsakega človeka. Ker smo ljudje med seboj različni, smo tudi različnega 

zdravja. Razlike v zdravju, ki so posledica biološke različnosti in neponovljivosti, so 

vedno prisotne in neizogibne. Obstajajo pa razlike v zdravju, ki so nepravične, saj so 

posledica vplivov družbe in sistematično zajemajo pripadnike določenih družbenih 

skupin (Jerman, 2011). 

 

»Vedenja, ki vplivajo na zdravje, lahko pri posamezniku vodijo do nastanka bolezni 

ali pa njen nastanek preprečijo. Sem na prvem mestu sodi življenjski slog ljudi, ki ne 

zajema samo izbire vedenja pri posamezniku, temveč tudi vpliv družbenega in 

naravnega okolja na odločitve, ki jih sprejemajo ljudje glede svojega zdravja. Izbira 
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vedenja, povezanega z zdravjem, je namreč v veliki meri povezana z okoljem, v 

katerem ljudje živijo, še posebej v okviru socialnih determinant zdravja« (WHO, 2008 

v Gabrijelčič Blenkuš et al. 2009). 

 

DETERMINANTE ZDRAVJA posameznika po Gabrijelčič Blenkuš (2010) so: 

- socialno in ekonomsko okolje,  

- zunanje okolje,   

- osebne značilnosti ter  

- življenjski slog.  

 

3 ŽIVLJENJSKI SLOG 

 

Vsak posameznik živi svoj način življenja in je povezan z različnimi področji v 

življenju. Odvisen je od posameznika, razvija pa se v tesnem medsebojnem 

učinkovanju z okoljem (Kropej, 2007).  

 

Življenjski slog opredeljujemo kot značilen način življenja posameznika, ki ga določa 

skupina izrazitih obnašanj, ki se konsistentno pojavljajo v določenem časovnem 

obdobju (Zajec, 2009). Ta pa pomembno prispeva k telesnemu, duševnemu in 

duhovnemu zdravju posameznika ter h kakovosti njegovega življenja (Garbrijelčič 

Blenkuš, 2010).   

 

Zajec (2009) navaja, da je model za ugotavljanje načina življenja, po katerem bi 

ocenjevali življenjski slog in dejavnike, ki na to vplivajo, še vedno neznanka 

raziskovalcem. Nadalje povzema (prav tam), da je leta 1999  tak model predstavil 

Saliss, ki predpostavlja štiri dejavnike, ki vplivajo na izbiro življenjskega sloga, in 

sicer: biološki, psihični, socialni in fizični. Po njenem mnenju Alltard zagovarja vpliv 

materialnih, socialnih in osebnostnih potreb. Gabrijelčič Blenkuševa (2010) pa 

dejavnike razširi na družino in družinske razmere, izobrazbo, socialne dejavnike in 

posameznikov značaj.  

 

Metcalfe et al. (2010) pravijo, da življenjski slog ali vsaj tiste njegove prvine, ki imajo 

neposreden vpliv na zdravje, sestavlja množica opredelitev za zdravo življenje. O 
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zdravem življenjskem slogu govorimo takrat, ko je večina njegovih sestavin pozitivno 

usmerjena in so njegovi prevladujoči elementi telesna aktivnost, zdrava prehrana, 

odklanjanje kajenja, zmerno pitje alkoholnih pijač in ubrani medčloveški odnosi.  

 

Bezenšek Lalić et al. (2010) pišejo, da bi lahko po navedbah strokovnjakov kar 80 % 

prezgodnjih smrti, ki se pripetijo zaradi srčne in možganske kapi, preprečili z zdravim 

življenjskim slogom, ki vključuje opustitev kajenja, zdravo prehrano in povečano 

telesno aktivnost ter ustrezen odnos do uživanja alkoholnih pijač. 

 

V Strategiji vlade Republike Slovenije na področju telesne (gibalne) dejavnosti za 

krepitev zdravja od 2007 do 2012 (2007) je zapisano, da zdrav življenjski slog 

omogoča ohranjanje in krepitev zdravja ter kakovosti življenja vsakega posameznika 

in zmanjšuje družbene stroške preprečevanja in zdravljenja kronično nenalezljivih 

bolezni, invalidnosti in prezgodnje smrtnosti.  

 

Zaradi tega je smiselno, da poleg prizadevanj za zmanjšanje porabe alkohola in 

tobaka hkrati oblikujemo in izvajamo tudi učinkovite strategije na področjih 

spodbujanja in zagotavljanja zdravega prehranjevanja in gibalne/športne aktivnosti 

za zdravje, tako za otroke in mladostnike kot za odrasle (Kropej, 2007).  

 

3.1 OBLIKOVANJE ŽIVLJENSKEGA SLOGA 

 

Vsak slog se razvija postopno tekom življenja, temelji pa se postavijo v otroštvu 

(Kropej, 2007). Otroštvo je pomembno in za vsakogar nepozabno obdobje življenja, 

kjer se oblikujejo mnoge smernice našega poznejšega razvoja. Otrok se rodi izjemno 

nebogljen in za dolgo dobo potrebuje druge ljudi, da zadovoljijo njegove osnovne 

življenjske potrebe (Musek in Pečjak, 1997).  

Okolje omogoča, da se razvijejo in uresničijo vse lastnosti posameznika. Vsak otrok 

je odvisen od svojega okolja in je s tem okoljem povezan v vzajemni sistem. Okolje je 

nepogrešljiv vir hrane, energije, informacij, brez katerega ne bi mogli obstajati (Musek 

in Pečjak, 1997). 
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Zajec (2009) navaja, da je treba za oblikovanje zdravega življenjskega sloga razviti 

zdrav sistem vrednot, ki ga otroci oblikujejo skozi celoten proces odraščanja. Pri tem 

so v socialni interakciji tako z odraslimi kot z vrstniki. Ti odrasli so: starši, vzgojitelji, 

učitelji, trenerji ipd., ki z lastnim zgledom, delom, motivacijo in sistemom vrednot 

vplivajo na izbiro življenjskega sloga otrok. 

 

Šimunič, Pišot in Planinšec (2010) pravijo, da imajo pri otrocih in mladostnikih 

najpomembnejšo vlogo starši. Oni so tisti, ki otroka usmerjajo, vodijo, vzgajajo in 

učijo.    

3.2 DEJAVNIKI ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA 

 

Vse dejavnike, ki vplivajo na našo duševnost in obnašanje, po tradiciji delimo na: 

dednost, okolje in človekovo lastno dejavnost (Musek in Pečjak, 1997). 

 

V Strategiji vlade Republike Slovenije na področju telesne (gibalne) dejavnosti za 

krepitev zdravja od 2007 do 2012 (2007) je zapisano, da je eden izmed 

najpomembnejših dejavnikov nezdravega življenjskega sloga nezadostna telesna 

(gibalna) dejavnost.  

 

Veliko avtorjev pomanjkanje telesne dejavnosti in neprimerno prehranjevanje 

predstavlja kot dva najpomembnejša dejavnika nezdravega načina življenja. K temu 

pa prispevajo tudi kajenje, droge, stres in alkohol.  
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Dejavniki zdravega načina življenja po Kropej (2007, str: 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nacionalnem programu prehranske politike od 2005 do 2010 (Maučec Zakotnik et 

al., 2005) je zapisano, da številne raziskave dokazujejo, da spadajo našteti dejavniki 

tveganja za zdravje med ključne v procesih nastanka, napredovanja in pojavljanja 

zapletov najpomembnejših kroničnih nenalezljivih bolezni:  

- bolezni srca in žilja,  

- sladkorne bolezni,  

- nekaterih vrst raka,  

- nekaterih kroničnih pljučnih bolezni,  

- debelosti,  

- osteoporoze in  

- drugih bolezni kostno-mišičnega sistema.  

 

Nezadostna telesna (gibalna) dejavnost in nezdravo prehranjevanje sta tesno 

povezana s pojavljanjem in vzdrževanjem znanih fizioloških dejavnikov tveganja v 

zvezi s kronično nenalezljivimi boleznimi, kot so na primer zvišan krvni tlak ter 

bolezensko spremenjene vrednosti krvnih maščob (predvsem zvišane vrednosti 

holesterola in krvnega sladkorja). Od sedmih ključnih dejavnikov tveganja za 

kronično nenalezljivimi boleznimi (zvišan krvni tlak, zvišan holesterol v krvi, zvišan 

indeks telesne mase, prenizek vnos zelenjave in sadja, čezmerno uživanje alkohola, 
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kajenje) je vsaj pet tesno povezanih s telesno (gibalno) nedejavnostjo in nezdravo 

prehrano (Maučec Zakotnik et al., 2005). 

 

Dejavniki tveganja za zdravje so različni in zajemajo stopnjo oz. pogostost športne 

nedejavnosti, stanje prehranjenosti, pitje alkoholnih pijač, kajenje (Zajec, 2009). 

 

Pišot (2010) piše, da so pomanjkanje gibanja, prekomerna teža, nizka raven gibalnih 

kompetenc, neracionalna gibalna/športna aktivnost, prekomerna poraba energije, 

hitra utrujenost, negativna telesna samopodoba, slaba gibalna samopodoba, slaba 

kakovost življenja, odtujevanje od družabnih aktivnosti itd. jasni kazalniki 

življenjskega sloga vse bolj številne neaktivne populacije. Ti si lahko sledijo v 

različnem zaporedju, vendar vztrajno in učinkovito posameznika že v otroštvu 

odtujujejo od dejavnosti, ki je za njegov skladen razvoj nujno potrebna.  

 

Kar smo pridobili z dednostjo, v odraščanju, z lastno aktivnostjo in spodbudami iz 

okolja, vse to se kaže v našem načinu vedenja. Če se je vse pričelo že v otroštvu, 

kjer smo z odraščanjem sprejemali vse, kar se je dogajalo okoli nas, menim, da niso 

le starši tisti, ki so vplivali in sooblikovali naše zdrave življenjske navade in vrednote, 

temveč tudi naši sovrstniki, vzgojitelji, učitelji ipd.  

 

V nadaljevanju diplomske naloge se bom osredotočila na tiste dejavnike, ki 

pomembno prispevajo k oblikovanju zdravega načina življenja otrok v vrtcu, in pri tem 

predstavila vlogo vzgojitelja, ki je povezovalni most med družino in vrtcem oz. širšim 

okoljem.  

 

3.2.1 POMEN REDNE TELESNE DEJAVNOSTI 

 

Mišigoj-Duraković (2003) navaja, da se pojem telesna dejavnost nanaša na običajno 

individualno telesno dejavnost. Sem sodijo: telesna dejavnost pri delu, dejavnosti pri 

osebni higieni, samooskrba, dejavnosti v prostem času, kot so hišna dela, vrtnarjenje, 

športnorekreativna dejavnost.  
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Po Zaletelj-Kragelj in Fras (2004) so telesne aktivnosti vse vrste gibanja lastnega 

telesa s pomočjo skeletnih mišic, ob katerih se porablja energija.  

 

Matejek in Planinšec (2010) pišeta, da se v strokovnih literaturah uveljavljajo trije 

termini: gibalna dejavnost, športna dejavnost in gibalne sposobnosti, katere 

mnogokrat celo enačijo. Gibalna dejavnost je spontana in nenačrtovana dejavnost, ki 

je rezultat dela skeletnih mišic. Športna dejavnost je podkategorija gibalne 

dejavnosti, ki je načrtovano, strukturirano in ponavljajoče se delo telesa z namenom 

izboljšati oziroma ohraniti enega ali več parametrov telesne pripravljenosti.  

    

Pistotnik (2003) meni, da je gibanje človeka pri dnevnih opravilih, profesionalnem 

delu in pri športu odvisno od njegovih sposobnosti, značilnosti in znanj. Gibalne 

sposobnosti so odgovorne za naše gibalne akcije in reakcije, za razlike v gibalni 

učinkovitosti.  

 

Gibalna aktivnost je v današnjem sodobnem svetu izgubila svoje pomembno mesto 

(Pišot, 2010). 

 

V Strategiji Vlade Republike Slovenije na področju telesne (gibalne) dejavnosti za 

krepitev zdravja od 2007 do 2012 (2007) so zapisani trije stebri telesne (gibalne) 

dejavnosti za krepitev zdravja: 

1. Športna rekreacija, ki je zapisana kot prostočasna telesna (gibalna) dejavnost 

za krepitev zdravja. Odločitev zanjo je pri vsakem posamezniku na osnovi 

želja, potreb, interesov, motivov ter zadovoljstva po sprostitvi, razvedrilu, 

krepitvi in negovanju telesa v skladu z zmožnostmi, v katerih živi. 

2. Telesna (gibalna) dejavnost za krepitev zdravja v delovnem in šolskem okolju 

ali v delovnem oziroma šolskem okolju zunaj delovnega mesta oziroma 

pouka, kjer gre za telesno (gibalno) dejavnost, za katero se odloča in jo izvaja 

posameznik s potrebo po opravljanju zdravju koristnega opravila ter željo in 

potrebo po rekreaciji. 

3. Telesna (gibalna) dejavnost za krepitev zdravja zaradi transporta pa je 

telesna (gibalna) dejavnost, za katero se odloča posameznik s potrebo ali 

željo po prevozu v vsakodnevnem življenju (na delo, po opravkih, nakupih, 

obiskih ipd.). 
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VPLIV TELESNE DEJAVNOSTI 

 

Po Zaletelj-Kragelj in Fras (2004) ima redna in zmerna telesna dejavnost številne 

neposredne in posredne pozitivne učinke na naše zdravje: 

- Krepi kosti in mišice; razvija, povečuje in vzdržuje psihofizične oziroma 

funkcionalne sposobnosti telesa.  

- Zmanjšuje nevarnost nastanka in preprečuje napredovanje kroničnih nenalezljivih 

bolezni. 

- Pripomore k zmanjševanju stresa, depresije in anksioznosti. 

- Pomaga pri povečanju samozavesti, samospoštovanja in samozaupanja.  

- Pomaga pri vzpostavljanju socialnih interakcij in socialnih integracij, pospeševanju 

ekonomskega in socialnega razvoja posameznikov, družin, skupnosti in celega 

naroda.  

 

Gibalno/športna dejavnost pozitivno pripomore k povečanju splošne storilnosti in s 

tem učinkovitosti pri delu, hkrati pa ugotavljajo njen koristen vpliv na intelektualno 

dejavnost. Ob tem pa je nujen tudi počitek, ki omogoča regeneracijo in obnovo 

telesnih in mentalnih sposobnosti (Zajec et al., 2010). 

 

DEJAVNIKI ZA NEZADOSTNO TELESNO DEJAVNOST 

 

Pišot (2010) ter Zaletelj-Kragelj in Fras (2004) pišejo, da so na prvem mestu družbeni 

dejavniki. Današnja družba se je zelo industrializirala in vsa ta tehnologija telesno 

dejavnost zmanjšuje. Delež ljudi, ki opravlja svoje delo sede, je v teh časih največji, 

svoje pa doda tudi sedeče preživljanje prostega časa pred televizijskimi zasloni in 

računalniki. Zajec et al. (2010) trdijo, da tak način življenja resno otežuje zdrav in 

skladen razvoj telesa ter povzroča vrsto zdravstvenih težav. Vzroke za gibalno 

nedejavnost avtorji pripisujejo dednosti, okolju in lastni dejavnosti.   

 

REZULTATI RAZSIKAV O GIBANJU ODRASLIH PREBIVALCEV SLOVENIJE 

 

CINDI je mednarodni program Svetovne zdravstvene organizacije, namenjen 

ohranjanju in krepitvi zdravja ter preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni. 

Program CINDI Slovenija ima poslanstvo prispevati k ohranitvi in krepitvi zdravja ter 



10 
 

kakovosti življenja slovenskega prebivalstva. Aktivnosti so usmerjene predvsem v 

izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje v zvezi z zdravim načinom življenja ter v 

aktivno pomoč posameznikom pri ohranjanju zdravega načina življenja ali pri 

spremembi tveganih življenjskih navad. CINDI Slovenija je leta 2008 izvedla tretjo 

nacionalno raziskavo Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih 

prebivalcih Slovenije z vprašalnikom Z zdravjem povezan vedenjski slog 2008 

(Hlastan Ribič et al., 2010). Po teh podatkih skoraj 64 % prebivalcev prihaja na delo 

oziroma študij z avtomobilom ali motorjem. 62 % prebivalcev je telesno dejavnih in 

nimajo nobenih omejitev. Kar 45 % prebivalcev se ena do dva dni na teden 

rekreativno ukvarja z zelo intenzivnim gibanjem (aerobika, tek, hitro kolesarjenje, 

smučanje, fitnes, košarka ipd.), ves teden se jih s takim gibanjem ukvarja 12 %, 20 % 

prebivalcev se ne ukvarja s tovrstnim načinom gibanja. Z zmernim rekreativnim 

gibanjem (kolesarjenje v ravnini, hoja, počasno plavanje, ples, kegljanje ipd.) en do 

dva dni na teden se ukvarja 46 % prebivalcev, ves teden se jih zmerno giblje 19 %, 

13 % prebivalcev se ne ukvarja s tovrstnim načinom gibanja. Med tistimi, ki se 

zmerno gibajo, je skoraj 70 % takih, ki to počno povprečno 30 minut na dan.  

 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ, 2012) je na svoji spletni strani 

objavil ugotovitve preteklih raziskav Z zdravjem povezan vedenjski slog v strnjeni 

obliki. Tam je zapisano, da lahko iz rezultatov raziskave leta 2004 in 2008 sklepamo, 

da je približno 70 % odraslih prebivalcev Slovenije zadostno telesno dejavnih 

oziroma izpolnjujejo smernice za telesno dejavnost. Zmerno intenzivno telesno 

dejavnih vsaj 5 dni v tednu je skoraj tri četrtine (71 %) odraslih prebivalcev. Več kot tri 

četrtine prebivalcev (78 %) hodi vsaj 5 dni v tednu. Od teh, ki pogosto hodijo, pa jih 

62 % dosega smernice, kar pomeni, da hodijo vsaj 30 minut dnevno. 

Na splošno so bolj telesno dejavne ženske, glede na starost pa mlajši odrasli. 

 

Zajec et al. (2010) povzemajo rezultate raziskave o gibalno/športni dejavnosti 

odraslih Slovenk in Slovencev po Slovenskem javnem mnenju 2006. Po tej raziskavi 

je 37,91 % državljanov gibalno/športno nedejavnih in 18,48 % minimalno 

gibalno/športno dejavnih. Tisti, ki so gibalno/športni dejavni, pa se z gibalno/športnimi 

dejavnostmi ukvarjajo povprečno 5 ur in 15 minut na teden, kar zadostuje kriterijem 

za ohranjanje zdravja in telesne vitalnosti. Skupni delež gibalno/športnih dejavnih 



11 
 

Slovenk in Slovencev je 62 %. Občasna in redna športno rekreativna dejavnost 

Slovencev se je iz leta 1973 do 2006 povečala, nedejavnost pa zmanjšala.   

 

Nadalje (prav tam) pišejo tudi o svoji raziskavi stanja gibalnih/športnih dejavnosti 

predšolskih otrok in njihovih staršev. Rezultati so pokazali, da se 31 % staršev med 

tednom ne ukvarja z nobeno gibalno/športno dejavnostjo. Izmed 69 % staršev, ki so 

gibalno/športno dejavni, je kar 35,4 % takih, ki gibalno/športno dejavnostim namenijo 

manj kot 2 uri na teden, kar ne zadostuje minimalnim standardom ohranjanja zdravja. 

Z organizirano gibalno/športno dejavnostjo se ukvarja samo 14,2 % staršev.    

 

PRIPOROČILA ZA ZADOSTNO GIBALNO DEJAVNOST 

 

V literaturah je zaznati različna priporočila glede vrste, intenzivnosti, pogostosti in 

trajanja aktivnosti. Razlike so predvsem v tradicionalnih in novejših priporočilih. V 

nadaljevanju povzemam priporočilo Inštituta za varovanje zdravja Republike 

Slovenije (IVZ, 2009), ki ga je izdalo v publikaciji Gibanje – telesno dejavni vsak dan. 

Tam piše, da pri Svetovni zdravstveni organizacij (SZO) priporočajo za doseganja 

večine koristi za zdravje pri odraslih zmerno telesno dejavnost, ki traja skupaj vsaj 30 

minut na dan, izvaja pa se večino dni ali vse dni v tednu. Za preprečevanje 

prekomerne teže in debelosti pa se priporoča vsaj ena ura zmerne do zelo intenzivne 

telesne dejavnosti na dan. Za otroke in mladostnike se priporoča vsaj ena ura 

zmerne telesne dejavnosti na dan. 

Vsaj dvakrat na teden naj se izvajajo vaje za mišično moč, gibljivost ter za krepitev 

kosti. Novejše študije pa za preventivo pred srčno-žilnimi boleznimi pri mladostnikih 

priporočajo za okoli 30 minut daljšo zmerno telesno dejavnost na dan, kot jo 

priporoča SZO. 

 

Zaletelj-Kragelj in Fras (2004) navajata primer zadovoljive in vsem starostim 

primerno obliko gibanja. To je redna hitra hoja, ki jo lahko posameznik najlažje vgradi 

v svoj življenjski slog in dnevno rutino.   
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3.2.2 POMEN ZDRAVEGA IN URAVNOTEŽENEGA PREHRANJEVANJA 

 

Maučec Zakotnik et al. (2001) pišejo, da je prehrana eden od dejavnikov, ki 

pomembno vplivajo na zdravje. Z zdravim prehranjevanjem zdravje varujemo in 

sočasno preprečujemo številne dejavnike tveganja za nastanek kroničnih bolezni in 

bolezni same. Zdrava prehrana omogoča optimalni psihofizični razvoj, dobre 

intelektualne sposobnosti, vitalnost in zorenje, poveča splošno odpornost in delovno 

storilnost (Pokorn, 2003). Zdrav način prehranjevanja je le del zdravega načina 

življenja, v katerega sodi tudi zadostna stopnja telesne aktivnosti. Oboje pa se 

odraža v zadostni stopnji prehranjenosti odraslega človeka – indeks telesne mase 21 

do 22 (Zaletelj-Kragelj et al., 2004). 

  

»Zdrava prehrana ali zdravo prehranjevanje vključuje varno, energijsko in hranilno 

uravnoteženo ter varovalno hrano, ki ohranja in krepi človekovo zdravje. Za dosego 

uravnotežene prehrane se poslužujemo normativov in referenčnih vrednosti za vnos 

hranilnih snovi, ki pa so specifični glede na spol, starost, telesno dejavnost in druga 

stanja in so lahko priporočene, ocenjene ali orientacijske vrednosti« (Hlastan Ribič, 

2009). Pravilna kombinacija in količina različnih živil v dnevnem jedilniku nam lahko 

šele ponudi dovolj hranilnih snovi, ki so potrebna za zdravo življenje (Pokorn, 2003). 

 

Pod pojmom nezdravo prehranjevanje Zaletelj-Kragelj et al. (2004) razumejo 

neustrezno hranilno in energijsko vrednost zaužite hrane, uporabo neustreznih in 

celo nepravilnih načinov njene priprave, pa tudi nepravilen ritem dnevnega uživanja 

hrane. 

 

KOMPONENTE PREHRANJEVANJA po Zaletelj-Kragelj et al. (2004) so: 

- Ritem prehranjevanja – naj bi obsegal od 3 do 6 ne preobilnih dnevnih 

obrokov: 3 glavne (zajtrk, kosilo, večerja) in 1 do 3 dopolnilne obroke (malice). 

- Način zauživanja hrane – dobro prežvečenje in počasno uživanje, 20 do 30 

minut glavne obroke, vmesne obroke 10 minut. 

- Porazdelitev dnevnih potreb energijskega vnosa – npr. za tri obroke: 40 % 

zajtrk, 40 % kosilo, 20 % večerja. 
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- Sestava hrane – vključevanje živil iz skupin ogljikovih hidratov (50  do 75 % 

energijskih potreb), beljakovin (10 do 15 % energijskih potreb) in maščob (15 

do 30 % energijskih potreb). 

- Način priprave hrane – taka mehanska in termična obdelava živil, ki čim bolj 

ohrani količino in kakovost zaščitnih snovi hrane (soparjenje, dušenje itd.). 

 

MODEL SPLOŠNEGA NEZDRAVEGA PREHRANJEVANJA po Zaletelj-Kragelj et al. 

(2004): 

- nezadostno uživanje sadja in zelenjave, 

- nezadostno uživanje hrane, bogate z vlakninami, 

- prepogosto uživanje energijsko prebogate hrane, 

- prepogosto uživanje maščob, 

- uživanje preveč slane hrane, 

- nezadostno uživanje hrane, ki vsebuje kalcij, 

- prepogosto uživanje hitro razgradljivih ogljikovih hidratov (slaščice in sladke 

pijače), 

- nezadostno uživanje rib, 

- neprimeren ritem prehranjevanja, predvsem premajhno število obrokov (manj 

kot 3). 

 

Prehranske napake so prehranjevanje brez načrta, preskakovanje zajtrka, 

celodnevno stradanje, ponovno nalaganje na krožnik ter prenajedanje (Zajec et al., 

2010). 

 

Ključni problemi pri prehranjevalnih navadah Slovencev so:  

- izpuščanje zajtrka kot najpomembnejšega dnevnega obroka, 

- neredni obroki, 

- neustrezen časovni presledek med obroki, 

- prenizek vnos in padajoč trend uživanja sadja in predvsem zelenjave, 

- pogosto uživanje ocvrtih in pečenih jedi, 

- uporaba »slabih« maščob, 

- uživanje polnomastnega mleka in mlečnih izdelkov, 

- pogosto uživanje mastnih mesnih izdelkov. 
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- Poleg navedenih prehranjevalnih navad odraslih prebivalcev Republike 

Slovenije ugotavljamo tudi probleme, povezane z vnosom hranil (Maučec 

Zakotnik et al., 2005). 

 

DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NEZDRAVO PREHRANJEVANJE po Gabrijelčič 

Blenkuš et al. (2009):  

- Socialno-ekonomski dejavniki: socialno-ekonomsko šibkejši prebivalci imajo 

večinoma slabše prehranjevalne navade – včasih smo govorili o 

podhranjenosti, danes o preveliki telesni teži. Govorimo o socialni neenakosti 

zaradi pomanjkanja kulturnega kapitala (izobrazba, znanje ipd.), o socialni 

neenakosti zaradi ekonomskega kapitala (dostopnost živil) in o socialni 

neenakosti kot posledici ekonomskih stresov in posledično tolaženje s hrano. 

- Kulturni dejavniki: kultura prehranjevanja je povezana s prepričanji, 

vrednotami, socialno demografskimi značilnostmi in vplivi pomembnih drugih, 

ki vsi lahko vplivajo na individualno izbiro. Nanaša se na socialno osnovane 

vrednote, nagnjenja, odnose, okuse, različne lokalne kuhinje in prakse, ki se 

izražajo skozi hrano. 

 

REZULATI RAZISKAV O PREHRANJEVALNIH NAVADAH ODRASLIH 

PREBIVALCEV SLOVENIJE 

 

V nadaljevanju povzemam rezultate CINDI Slovenija, ki je v okviru raziskave 

Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije z 

vprašalnikom Z zdravjem povezan vedenjski slog 2008 (Hlastan Ribič et al., 2010) 

ugotavljala tudi, kakšna je razširjenost komponent nezdravega načina prehranjevanja 

med odraslimi Slovenci. 

Skoraj 47 % prebivalcev ima tri obroke na dan, 27 % ima štiri obroke. Več je žensk 

(29 %) kot moških (24, 5 %), ki imajo štiri obroke na dan.  

Vsak dan zajtrk in kosilo uživa več žensk kot moških. Vsak dan pa večerjo uživa več 

moških kot žensk. 

 

V zaključnem poročilu o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v 

okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006 – 

2013« so zapisani povzetki primerjalne analize izbranih rezultatov iz vseh treh 
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raziskav (leta 2001, 2004 in 2008) Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri 

odraslih prebivalcih Slovenije. Tam je zapisano (Hlastan Ribič, 2009/2010): 

- Delež anketirancev, ki uživajo zadostno količino zelenjave (vsaj enkrat dnevno), 

se je od leta 2001 do leta 2008 zmanjšal s 68,4 % na 60,9 %. Zadostno količino 

zelenjave pogosteje uživajo ženske kot moški, delež pa se je zmanjšal pri obojih. 

- Delež anketirancev, ki uživajo zadostno količino sadja (vsaj enkrat dnevno), se je 

od leta 2001 do leta 2008 povečal s 57 % na 63,7 %, vendar se od leta 2004 do 

2008 praktično ni spremenil. Zadostno količino sadja pogosteje uživajo ženske kot 

moški, delež pa se je povečal pri obojih. 

- Delež anketirancev, ki pri kuhi uporablja pretežno oljčno olje, se je od leta 2001 

do leta 2008 povečal s 20,5 % na 28 %, pri čemer v obdobju od leta 2001 do 

2004 ni bilo spremembe. Oljčno olje pogosteje uporabljajo ženske kot moški, 

delež pa se je povečal pri obojih. 

- Delež anketirancev, ki pripravljene hrane nikoli ne dosoli, se je od leta 2001 do 

leta 2008 povečal s 42,2 % na 53,3 %. Delež anketirancev, ki pripravljene hrane 

nikoli ne dosoli, je višji pri ženskah kot pri moških, povečal pa se je pri obojih. 

- Delež prekomerno prehranjenih se je od leta 2001 do leta 2008 povečal s 39,6 % 

na 42 %. Delež prekomerno prehranjenih je višji pri moških kot pri ženskah, 

povečal pa se je pri obojih. 

 

Raziskave dokazujejo povezanost med sedečim življenjskim slogom in stopnjo 

prekomerne telesne teže in debelosti. Povezava pa je tudi med debelostjo in gibalno 

(ne)aktivnostjo – redna gibalna dejavnost v kombinaciji s spremembo prehranskih 

navad je najbolj učinkovit način za zdravljenje debelosti (Zajec et al., 2010). 

 

V Resoluciji o prehranski politiki (Uradni list RS, 2005) so  zapisane smernice za 

zdravo prehranjevanje za splošno populacijo v Republiki Sloveniji. 

 

12 KORAKOV DO ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA: 

1. V jedi uživajte. Izbirajte polnovredno in pestro hrano, ki naj vsebuje več živil 

rastlinskega kot živil živalskega izvora. 

2. Jejte kruh, testenine, riž in krompir večkrat na dan. 

3. Večkrat dnevno jejte pestro zelenjavo in sadje (najmanj 400 g dnevno). 

Izbirajte lokalno pridelano, svežo zelenjavo in sadje. 
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4. Bodite telesno dejavni toliko, da bo vaša telesna teža normalna (ITM 20–25). 

5. Nadzorujte količine zaužite maščobe (ne več kot 30 % dnevnega energijskega 

vnosa) in nadomestite večino nasičenih maščob (živalskih maščob) z 

nenasičenimi rastlinskimi olji. 

6. Nadomestite mastno meso in mastne mesne izdelke s stročnicami, ribami, 

perutnino ali pustim mesom. 

7. Dnevno uživajte priporočene količine manj mastnega mleka in manj mastnih in 

slanih mlečnih izdelkov (jogurt, kislo mleko, kefir, sir). 

8. Hrano sladkajte zmerno in izbirajte živila, ki vsebujejo malo sladkorja. Omejite 

pogostost uživanja slaščic in sladkih pijač. 

9. Jejte manj slano hrano. Dnevna poraba soli naj ne presega 1 čajne žličke (6 g) 

soli, vključno s soljo, ki jo zaužijete v kruhu, gotovih pripravljenih in 

konzerviranih jedeh. 

10. Če pijete alkohol, ga ne uživajte več kot 2 enoti dnevno (1 enota je 10 g 

alkohola). 

11. Hrano pripravljajte zdravo in higiensko. Primerni načini, ki vplivajo na 

zmanjševanje maščobe pri pripravi jedi, so: kuhanje, dušenje, pečenje ali 

priprava v mikrovalovni pečici. 

12. Za dojenčka je najustreznejše izključno dojenje do šestega meseca, ki ga 

nadaljujte ob ustrezni dopolnilni prehrani v prvih letih.  
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4 VLOGA VZGOJITELJA V VRTCU PRI OBLIKOVANJU ZDRAVEGA 

NAČINA ŽIVLJENJA OTROK 

 

Zakon o vrtcih (1996) piše: »Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti 

skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za 

razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.« 

 

Vrtec kot vzgojno-izobraževalna ustanova je organizirana oblika vzgoje in varovanja 

otrok starih od 11 mesecev pa do vstopa v šolo. Zagotavlja ustrezno okolje in 

razmere za varno in zdravo izvajanje predšolske vzgoje.     

 

V času bivanja otrok v vrtcu je dolžnost vzgojitelja, da poskrbi in skrbi za njihovo 

varnost in zdravje. 

Čeh (2012) bolj podrobno razčleni dolžnosti vzgojitelja: 

- seznanjati se z zdravstvenim stanjem otroka, morebitnimi dietami in zdravili,  

- prepoznati zgodnje bolezenske znake pri otroku, 

- privzgajanje higienskih in kulturnih navad pri prehranjevanju, 

- skrbeti za varnost otrok v igralnici in na igrišču ter v okolici vrtca, 

- upoštevati prepoved kajenja v vrtcu in njegovi okolici, 

- onemogočiti otrokom dostop do nevarnih kemikalij, 

- skrbeti za higieno prostorov, opreme in igrač, 

- skrbeti za osebno higieno otrok, 

- izvajati HACCAP sistem, 

- redno opravljati preventivne zdravstvene preglede, 

- izvajati druge ukrepe ob pojavu obolenj, ki jih odredi vodstvo vrtca, 

zdravstvena inšpekcija. 

 

Vzgojitelj v vrtcu je pomembna odrasla oseba, ki sodeluje in deluje z najbolj ranljivimi 

bitji v obdobju odraščanja. Zajec (2010) navaja, da so poleg staršev ključni pri 

razvoju otrokovega vedenjskega sloga in posledično tudi kakovosti njegovega 

življenja.  
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Pri vzgoji je ključno to, da se otrokom razloži in z lastnim zgledom predstavi 

dejavnike zdravega načina življenja. Pomembno je, da vedo, kaj je dobro in kaj ne. 

Le tako bodo lahko pozneje sami oblikovali mnenje o teh dejavnikih (Kropej, 2007). 

 

Za normalen telesni in duševni razvoj otrok je nujen zdrav način življenja, ki vključuje 

dovolj gibalne dejavnosti in primerne prehranske navade (Zajec, 2009).  

 

4.1 ZGLED PRI REDNI TELESNI DEJAVNOSTI 

 

Vzgojitelj je otrokom v vrtcu model, ki ga posnemajo in se po njem tudi zgledujejo. Še 

posebno, če vzgojitelj izvaja in ponuja zanimive aktivnosti, ki otrokom popestrijo 

njihov vsakdan. Otroci so v obdobju do pubertete »najbolj dovzetni za spreminjanje in 

razvoj sposobnosti in znanj ter prilagajanje (adaptacijo) na okolje in njegove 

značilnosti« (Videmšek, Žnidaršič in Šimunič, 2010).  

 

Vzgojitelji v vrtcu načrtujejo in izvajajo predšolsko vzgojo na podlagi nacionalnega 

dokumenta Kurikulum za vrtce. Ta jim daje osnovo oziroma okvir za strokovno 

delovanje v skupini s predšolskimi otroki. V ospredju je proces, ki temelji na ciljih, 

prilagojenih posamezni razvojni stopnji otrok (Videmšek in Jovan, 2002).    

Za področje gibanja je v njem zapisano (Bahovec, 2009), da mora biti prilagojeno 

različnim potrebam, interesom in sposobnostim otrok, tako da optimalno prispeva k 

njihovemu razvoju. Globalni cilji, katerim naj bi sledil vzgojitelj pri načrtovanju in 

izvajanju gibalnih dejavnosti, so naslednji: 

- omogočati in spodbujati gibalno dejavnost otrok, 

- da se otroci zavedajo lastnega telesa in doživljajo ugodje v gibanju, 

- da otroci spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

- razvijati gibalne sposobnosti otrok, 

- da si otroci pridobijo zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti, 

- da otroci usvajajo osnovne gibalne koncepte, 

- da otroci postopno spoznavajo in usvajajo osnovne prvine različnih športnih 

zvrsti, 

- da otroci spoznajo pomen sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja 

različnosti. 
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Vloga vzgojitelja pri vsem tem pa je (Bahovec, 2009): 

- ustvariti prijetno in zaupno vzdušje, v katerem imajo otroci možnost izbire, 

raziskovanja in odkrivanja izvirnih rešitev nalog ter sprejemanje napak kot del 

naravnega, igrivega učenja, 

- nuditi ustrezne izzive, 

- omogočati sproščeno udeleževanje v dejavnosti brez strahu pred neuspehom 

ali zavrnitvijo, 

- spodbujati, opogumljati, usmerjati, preusmerjati, popravljati, svetovati, 

pomagati, demonstrirati otrokom pri izvajanju različnih dejavnosti; z njimi 

sodelovati, se igrati in se z njimi učiti, 

- pozorno opazovati otroke in spremljati njihov gibalni razvoj,  

- dejavnosti načrtovati na osnovi temeljitega poznavanja in razumevanja 

otrokovega razvoja in potreb, 

- pomagati otroku, da zazna svoj napredek in ga doživi kot uspeh, 

- prizadevanja, poizkuse in rešitve otrok jemati resno in objektivno; pohvaliti 

prizadevanje, 

- pozornost do otrok, ki so izrazito gibalno nadarjeni, in do tistih, ki so gibalno 

manj spretni, 

- povezovati še z drugimi področji kurikuluma, 

- uporabljati raznovrstne organizacijske metode, oblike dela ter rekvizite, 

- omogočati, da se otroci vsakodnevno gibalno udejstvujejo, 

- sodelovati tudi s starši v obliki različnih dejavnosti, 

- odgovornost za varnost otrok. 

 

Šport je sredstvo, s pomočjo katerega otroci razvijajo gibalne sposobnosti, osvajajo 

različna športna znanja, razvijajo pa tudi sposobnosti in lastnosti na drugih področjih 

razvoja (Videmšek, Žnidaršič in Šimunič, 2010). 

 

Redna gibalna aktivnost je v otroštvu koristna za:  

- krepitev in varovanje zdravja,  

- ohranjanje potrebne ravni gibalnih sposobnosti in 

- oblikovanje navad in vedenjskih vzorcev, ki zagotavljajo zdrav življenjski slog v 

vseh obdobjih življenja (Šimuič, 2008). 
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Pozitivno vplivamo tudi na počutje otrok, ohranjanje zdravja in krepitev imunskega 

sistema (Zajec et al., 2010). Zato je spodbujanje gibalnega razvoja ena od temeljnih 

razvojnih nalog v otroštvu (Pišot, 2010). 

 

Šimunič, Pišot in Planinšec (2010) pa navajajo pet sklopov koristnih učinkov gibalne 

aktivnosti za zdravje otrok. 

1. sklop: vpliv na nekatere značilnosti telesa, kot preventiva pred debelostjo, 

zmanjšanje maščobnega tkiva, razvoj okostja, naraščanje mišične moči in 

kostne trdnosti ter preventive pred poškodbami lokomotornega sistema. 

2. sklop: učinki na izboljšanje stanja srčno-dihalne pripravljenosti, uravnavanje 

krvnega tlaka, zvišanje HDL-holesterola, znižanje LDL-holesterola, znižanje 

koncentracije trigliceridov in zmanjšanje za pojav diabetesa. 

3. sklop: učinki na psihično zdravje, kot preventivno delovanje proti depresiji, 

anksioznosti in stresu, spodbujanje samospoštovanja in samopodobe. 

4. sklop: krepitev imunskega sistema. 

5. sklop: izboljšanje agilnosti in funkcionalne neodvisnosti. 

 

Znanstveniki ugotavljajo, da živimo preveč sedeč in pasiven način življenja. 

Posledice na naše zdravje so dolgoročne, saj zrušijo naš normalen telesni razvoj in 

tako ovirajo tudi naše duševno zdravje. Vse to lahko vodi do pojava kroničnih bolezni 

in do duševnih motenj. Pri otrocih pa se to kaže tudi v stanju prehranjenosti in drugih 

motnjah hranjenja (Zajec, 2009). Vsem otrokom bi bilo treba zagotoviti dovolj športne 

aktivnosti – vsak dan vsaj eno uro športne vzgoje. Ob tem pa bi morali otrokom za 

zadovoljevanje njihove potrebe po gibanju ponuditi še vsakodnevne kakovostne in 

zanimive programe športnih aktivnosti ob prostem času (Pišot, 2010). 

      

Telesna aktivnost v otroštvu ugodno vpliva na zdravje otroka, kar posledično koristi 

zdravju odraslega; aktivni življenjski slog ima v otroštvu neposreden koristen učinek 

na zdravje v poznejših letih, aktiven otrok pa postane aktiven odrasel človek, ki ga 

bistveno manj ogrožajo različne bolezni kot neaktivnega odraslega vrstnika (Zajec et 

al., 2010).    

 

Večina naših najmlajših je deležna edine organizirane gibalne/športne aktivnosti v 

vrtcih in šolah. Tudi v primeru, ko se ta aktivnost v celoti izvaja, še vedno ne 
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zadostuje, da bi zadovoljila otrokove potrebe. Pri tem ne mislimo le na količino, ki jo 

otrok potrebuje za normalen motorični razvoj, temveč tudi na kakovost gibalnih 

spodbud (Pišot, 2010). 

 

4.2 SKRB ZA PRIMEREN PROSTOR IN USTREZNE DEJAVNOSTI 

 

Videmšek, Žnidaršič in Šimunič (2010) so z raziskavo ugotovili, da v treh vrtcih na 

Gorenjskem nimajo notranje športne igralnice, namenjene izključno vadbenim uram 

športne vzgoje. Zato vadbo izvajajo v drugih večnamenskih prostorih vrtca. Rezultati 

raziskave so pokazali, da so prostorski in materialni pogoji v izbranih vrtcih 

neprimerni, zunanja igrišča so potrebna temeljite obnove, treba pa bi bilo narediti tudi 

kadrovsko spremembo in vključiti tudi profesorje športne vzgoje s strokovno 

usposobljenostjo za predšolsko vzgojo.    

 

Zajec, Videmšek, Štihec in Šimunič (2010) so raziskali 37 naključno izbranih vrtcev v 

Sloveniji. Ugotovili so, da boljši vzgojiteljski kader (ki se pogosteje stalno strokovno 

izpopolnjuje, svoje kompetence sinergijsko povezuje s kompetencami profesorjev 

športne vzgoje), boljši materialni pogoji (igrala, pripomočki, prostor) in pestrejše 

organizacijske oblike (določene že v letnem delovnem načrtu), pogojujejo pogostejše 

in pestrejše vsebine za izvajanje gibalno/športnih dejavnosti.      

 

Zajec (2010) je analizirala gibalne/športne dejavnosti otrok in vzgojiteljev. Ugotovila 

je, da so vzgojitelji približno 50 minut na dan neorganizirano gibalno/športno dejavni. 

Zanimiva je tudi ugotovitev, da tisti vzgojitelji, ki imajo pozitivnejši odnos do 

gibalno/športnih dejavnosti, pogosteje vključujejo otroke vanje.  

 

Videmšek in Jovan (2002) pišeta, da so športne igralnice še vedno bolj izjema kot 

pravilo. Poudarjata, da je treba izkoristiti in preurediti že obstoječe prostore, urediti 

zunanja igrišča in igralno ploščad ter poskrbeti za ustrezne pripomočke in igrala. Ti 

pa morajo biti primerni za izvajanje različnih gibalnih nalog, varni in privlačni za 

otroke.  
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4.3 ZGLED PRI PREHRANJEVANJU 

 

Nezdravo prehranjevanje se začne že v otroštvu, nato pa se nadaljuje skozi celo 

življenje. Pomembno vlogo v tem procesu prehranjevanja odigrajo starši, nato pa ob 

vstopu v vrtec vlogo zdravega prehranjevanja pomembno določa prav ta institucija 

(Zajec et al., 2010).   

 

Hlastan Ribič et al. (2008) pišejo, da se otrokom v tem starostnem obdobju 

prehranjevalne navade šele oblikujejo, zato lahko samo s primernimi ukrepi oziroma 

s pristopi vplivamo na njihove zdrave prehranjevalne navade.  

 

V Kurikulumu za vrtce (Bahovec, 2009) je na področju prehranjevanja zapisano, da je 

treba spoštovati možnost izbire pri vsakem otroku. Pomembno je, da hranjenje 

poteka čim bolj umirjeno, brez nepotrebnega čakanja in pripravljanja. Izogibati se je 

treba situacijam, ki otroke spodbujajo k tekmovanju in nepotrebnem primerjanju, 

pozornost pa nameniti tudi prehranjevalnim posebnostim družine, npr. vegetarijanska 

prehrana.  

 

Smernice po Gabrijelčič Blenkuš (2005), ki so vodilo vzgojiteljem na področju 

prehranjevanja otrok: 

- Vzgojitelj je vzor pri prehranjevanju. Priporočljivo je, da zaužije obrok skupaj v 

skupini. 

- Poučitev otrok o kulturi lepega vedenja pri mizi.  

- Poučitev otrok o osebni higieni ob uživanju obrokov (umivanje rok, umivanje zob). 

- Zagotoviti potreben čas, da otroci ne bodo hiteli ter primerno okolje, ki spodbuja 

pozitiven odnos do prehranjevanja (umirjeno in prijetno vzdušje, estetsko urejen 

prostor in postrežba, ustrezen način postrežbe itd.). 

- Če ima otrok alergijo na določene sestavine v hrani, mora biti vzgojitelj o tem 

seznanjen. 

- Priporoča se družinski način postrežbe obrokov. 

- Pazljivost pri razdeljevanju juh. Porcije juh naj bodo majhne, tako da ne nasitijo 

preveč in da otroci pojedo drugo, hranilno gostejšo hrano, ki juhi sledi. 
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Fekonja (2010) pa dodaja: 

- Otroci naj imajo možnost, da so pri obrokih čim bolj samostojni in neodvisni. 

- Zavedati se moramo, da imajo otroci individualne prehranjevalne navade. 

- Otroke je treba spodbujati k uporabi pribora in prtičkov. 

 

Batistič Zorec (2010) predstavlja rezultate raziskave o delu v slovenskih vrtcih – kako 

vzgojitelji ravnajo pri prehranjevanju otrok – na vzorcu 331 vzgojiteljev.   

 

Tabela 1: Ravnanje vzgojiteljev pri prehranjevanju otrok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri ugotovitvah raziskovalci menijo, da bi si lahko otroci sami izbirali, ali bodo jedli 

zajtrk ali malico, saj prihajajo v vrtec ob različnem času, nekateri doma jedo, malico 

pa dobijo po počitku. Tudi tretjina vzgojiteljev z odgovorom, da morajo otroci počakati 

za mizo, dokler ne poje večina, po mnenju raziskovalcev kaže na institucionalizacijo 

obrokov. V nekaterih oddelkih kosilo sploh ni družaben dogodek – 23 % vzgojiteljev 

otrokom ne pusti pogovarjanja, še manj pa je vzgojiteljev (7,3 %), ki bi otroke k temu 

vzpodbujali. Raziskovalcem se zdijo problematične prakse, ki se tičejo spodbujanja 

ali pa zahtevanja vzgojiteljev o poskušanju hrane – menijo, da so vzgojitelji 

prepričani, da otroci niso sposobni sami presoditi, kaj imajo radi in česa ne (Batistič 

Zorec, 2010).  

 

Vir: Batistič Zorec, 2010, str: 80 
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5 NAČIN ŽIVLJENJA VZGOJITELJEV 

 

Raziskave o vzgojiteljih v povezavi z dejavniki tveganja za zdravje so zelo malo 

raziskane. Še največ so vzgojitelji omenjeni v raziskavah v povezavi z 

gibalno/športnimi dejavnostmi otrok v vrtcih. Pogled na vedenje in delovanje 

vzgojiteljev nam prikazujejo tudi nekateri socialno-psihološki koncepti. Ob 

raziskovanju mojega problema se tu osredotočam predvsem na subjektivne teorije 

vzgojiteljev. 

 

5.1 ŽIVLJENJSKI SLOG VZGOJITELJEV 

 

Zajec et al. (2011) pišejo, da raziskovalci predpostavljajo, da življenjski slog vpliva na 

oblikovanje subjektivnih teorij. Pri vzgojiteljih imajo močan vpliv na usmerjenost pri 

poučevanju in se kažejo tudi v tem, kam in kako bo vzgojitelj usmeril dejavnost. Velja 

pa tudi nasprotno, da subjektivne teorije vplivajo na izbiro življenjskega sloga. 

Življenjski slog pa je v tesni povezavi s pogostostjo in pestrostjo vključevanja gibalnih 

dejavnosti v vrtcu. Pravilen, pravočasen, harmoničen in sistematičen pristop k 

oblikovanju zdravega življenjskega sloga zahteva tak slog tudi od vzgojitelja. Otrok 

namreč preživi pretežni del budnega časa v vrtcu in si tam oblikuje svoja stališča, 

prevzema navade, sprejema vrednote in že začenja oblikovati svoj lasten življenjski 

slog. Uspešnost v vzgojiteljskem poklicu je odvisna tudi od dobre telesne 

pripravljenosti, saj se vzgojitelji vsakodnevno srečujejo s številnimi fizičnimi 

obremenitvami (Zajec in Cemič, 2010). 

 

Ne glede na to, kakšno izobrazbo imamo in s čim se v življenju ukvarjamo, verjetno ni 

nikogar, ki ne bi imel bolj ali manj izdelanih pogledov na to, kako se otroci razvijajo in 

učijo ter kaj in kako vpliva na njihovo osebnost in vedênje (Batistič Zorec, 2004). 

Marentič Požarnik (v Batistič Zorec, 2004) navaja, da so osebna (subjektivna) 

pojmovanja naše osebne ideje, ki jih imamo o nekem pojavu in nam pomagajo 

razložiti svet ter se v njem znajti. Pogosto so čustveno in vrednostno obarvana, ne 

povsem zavestna in logična. 
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Subjektivne teorije vzgojiteljev zajemajo tako njihova implicitna kot eksplicitno 

izražena stališča in vrednote, ki se kažejo v ravnanjih oz. odnosih z otroki. So hkrati 

proizvod družbe – kulturno-zgodovinskih okoliščin, v katerih vzgojitelji živijo in delajo 

–  kot tudi njihove osebne zgodovine – življenjskih in profesionalnih izkušenj ter 

znanja (Batistič Zorec, 2004). 

 

Polak (v Turnšek, 2008) pravi, da so subjektivne teorije mentalni konstrukti, 

individualne predstave, ki se oblikujejo v posameznikovem miselnem sistemu in 

predstavljajo integrirano celoto posameznikovih pogledov, stališč, vrednot in idealov.   

 

Ule (prav tam) pravi, da so subjektivne teorije rezultat predelave informacij in kot 

takšne primarno proces presojanja in vrednotenja. Vzgojiteljem na eni strani 

omogočajo uspešnejše delovanje, hkrati pa so izvor številnih napačnih sklepanj, 

prostranosti in predstav, ki ne ustrezajo realnosti, ter polje številnih netočnosti. 

 

Batistič Zorec (prav tam) ugotavlja, da v današnjem času izmed psiholoških teorij na 

subjektivne teorije vzgojiteljev najmočneje vplivata behavioristična teorija in 'k otroku 

usmerjena' filozofija. Velik vpliv na njih pa imajo tudi množične poljudne literature o 

vzgoji otrok in starševstvu.  

 

Zajec et al. (2011) pišejo, da raziskave kažejo, da na vsebino in kakovost izkušenj, ki 

jih otrok dobi v vrtcu, bolj kot formalni kurikulum vplivajo izobraževanje vzgojiteljev, 

njihovo razumevanje otrokovega razvoja, čustveno sprejemanje formalnega 

kurikuluma, lokalni pogoji in kultura, skratka subjektivne teorije. 

 

Jug (2008) povzema dejavnike po Batistič Zorec, ki naj bi vplivali na oblikovanje 

subjektivnih teorij vzgojiteljev: 

- pogledi  na otroštvo in vzgojo v družbi določenega prostora in časa neposredno 

ali posredno vplivajo na osebno zgodovino, izkušnje in znanje, ki so si jih 

vzgojitelji pridobili pred vstopom v formalno izobraževanje; 

- med študijem se njihova subjektivna pojmovanja deloma spremenijo pod vplivom 

novega strokovnega znanja in praktičnih izkušenj; 

- proces njihovega preoblikovanja se nato nadaljuje z zaposlitvijo v vrtcu (oz. šoli) 

prek: delovanja kolektiva (vodenja vrtca, prevladujočih stališč in prakse v vrtcu), 
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strokovnega izobraževanja in usposabljanja, pridobivanja novih praktičnih 

izkušenj in izkušenj lastnega starševstva, stališč in pričakovanj staršev otrok v 

vrtcu oz. šoli ipd. 

 

To področje je širše raziskovala Nada Turnšek. V nadaljevanju povzemam 

ugotovitve, ki so zapisane v njeni monografiji (Turnšek, 2008).   

 

Raziskovanje subjektivnih teorij vzgojiteljev sovpada s tremi procesi: sprememba 

paradigme raziskovanja kakovosti institucionalne vzgoje, odkritje prikritega kurikula 

ter medkulturne študije vzgojnih prepričanj, praks in sistemov predšolske vzgoje v 

svetu. Pri vsem tem gre za prepoznavanje povezav med miselnim svetom vzgojnega 

osebja in dimenzijami vzgojnega procesa v predšolskih institucijah.    

 

Avtorica navaja prelomno raziskavo Preschool in Three Cultures iz leta 1989, ki je 

naredila premik k prepoznavanju zvez med stališči in praksami vzgojiteljev ter 

vrednotnimi orientacijami in ideologijami otroštva treh dežel (Japonske, Združenih 

držav Amerike in Kitajske).  

 

Raziskovanje subjektivnih predpostavk vzgojnega dela je po njenem mnenju postalo 

aktualnejše tudi z razkrivanjem dimenzij prikritega kurikula. Njegov koncept je odkril 

ameriški psiholog Jackson, vpelje ga v svojem delu Live in Clasrooms iz leta 1968. 

Poleg Jacksona pa je eden najpomembnejših raziskovalcev ideje prikritega kurikula 

tudi Apple.  

 

Avtorica piše, da oba koncepta – subjektivnih teorij in prikritega kurikula – sovpadata, 

vendar se ne prekrivata v celoti. Prikriti kurikulum je tisti del življenja v vrtcu, ki ga 

sooblikujejo odrasli s svojimi nenamernimi in nenačrtovanimi ravnanji ter posrednimi 

učinki, ki jih otroci povzemajo. Subjektivne teorije in stališča usmerjajo vedenje in 

delovanje odraslega v vrtcu kot nekakšne 'samoumevne resnice'. 

 

Pojem subjektivnih teorij (pedagoškega osebja) je v slovenskem psihološkem in 

sociološkem prostoru uveljavljen in ga uporabljajo raziskovalke, ki se ukvarjajo s 

proučevanjem učiteljevih kognicij kot determinant pedagoške prakse v šolah. 

Turnškova omenja  Polakovo, Razdevšek Pučkovo in Marentič Požarnikovo.    
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   Avtorica zapisuje, da se v strokovni literaturi s področja predšolske vzgoje kot 

sinonim za subjektivne teorije najpogosteje uporabljata pojma implicitna teorija in 

implicitna pedagogika. Večina teoretikov in raziskovalcev, ki se ukvarjajo s 

subjektivnimi teorijami pedagoških delavcev, poudarja, da le-te niso znanstvene 

teorije, pač pa konstrukti posameznikov, ki predstavljajo integracijo vsakdanjih znanj 

in izkušenj z znanstveno vednostjo. 

 

5.2 ŠPORTNO/GIBALNE DEJAVNOSTI VZGOJITELJEV 

 

Zajec et al. (2011) so v raziskavi, ki je zajemala vzorec 810 vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojiteljev, ki so se udeležili prvega dela Profesionalnega usposabljanja 

strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio 

Emilia koncepta na področju predšolske vzgoje, med drugim želeli ugotoviti, ali ima 

izobrazba pozitiven vpliv na mnenja vzgojiteljev o pomembnosti kakovostnega 

preživljanja časa; ali imajo vzgojitelji, ki imajo na vzgojno-izobraževalni proces, večji 

vpliv kot njihovi pomočniki, strožja merila za ocenjevanje kakovosti materialnih 

pogojev za izvajanje gibalnih dejavnosti; ali je pogostost ukvarjanja z 

neorganiziranimi gibalnimi/športnimi dejavnostmi vzgojiteljev povezana s pogostostjo 

izvajanja gibalnih dejavnosti v vrtcu. 

 

V raziskavi so ugotovili, da: 

- so vzgojitelji ocenili kakovost in tudi količino športnih pripomočkov, s katerimi 

razpolagajo, nižje kot njihovi pomočniki. Avtorji sklepajo, da imajo vzgojitelji 

strožja merila o kakovosti športnih pripomočkov zaradi različnih vzrokov, kot so 

npr. višina izobrazbe, pogostejše stalno strokovno izpopolnjevanje, verjetno tudi 

delovna doba in starost, kar je razvidno iz proučevanega vzorca; 

- vzgojitelji statistično značilno višje ocenjujejo svoj odnos do gibalnih dejavnosti. 

Analiza rezultatov je pokazala, da so vzgojitelji sicer nekoliko pogosteje 

organizirano in neorganizirano gibalno/športno dejavni kot njihovi pomočniki, 

vendar te razlike niso statistično značilne. Z natančnejšo analizo rezultatov so 

ugotovili, da so vzgojitelji gibalno/športno dejavni v povprečju dobri 2 uri in pol 

tedensko, kar pa je po mnenju strokovnjakov spodnja meja zadostne gibalne 

dejavnosti za ohranjene zdravja; 
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- obstaja sistematičen vpliv med povprečno neorganizirano gibalno/športno 

dejavnostjo vzgojiteljev in njihovo pogostostjo izvajanja gibalnih dejavnosti v vrtcu. 

Avtorji menijo, da imajo na pogostost vključevanja gibalnih dejavnosti v vrtcu 

poleg organizirane in neorganizirane gibalne/športne dejavnosti vzgojiteljev 

verjetno vpliv tudi drugi dejavniki življenjskega sloga, pa tudi okolje, materialni 

pogoji, starost, izobrazba itn. 

 

5.3 PREHRANJEVANJE VZGOJITELJEV 

 

V Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 2002) je v 130. členu med drugim 

zapisano, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano 

med delom. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 2012) pa v 3. členu še dodaja: »V primeru 

zagotovljene brezplačne prehrane med delom, ima javni uslužbenec možnost izbire 

med izplačilom regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane. Koriščenje 

brezplačne prehrane med delom in izplačilo regresa za prehrano se izključujeta. Če 

je cena zagotovljene prehrane nižja od zneska regresa za prehrano, je javni 

uslužbenec upravičen do plačila razlike do višine zneska iz drugega odstavka tega 

člena«.  

 

Po mojih izkušnjah prehrana vzgojiteljev ni povsem urejena in smernicam, ki veljajo 

za delovne organizacije, sploh ne ustreza. Velika večina vzgojiteljev se prehranjuje 

na delovnem mestu, v igralnici skupaj z otroki.   

Konkretnih raziskav o prehranjevalnih navadah vzgojiteljev nisem zasledila. Zato 

bom v nadaljevanju povzela nekaj smernic zdravega prehranjevanja na delovnem 

mestu.  

 

Pravilno prehranjevanje velja tudi za delavce v delovnih organizacijah, saj je eden 

bistvenih dejavnikov dobrega počutja in delovne storilnosti na delovnem mestu. 

Prehrana med delovnim časom je lahko prepuščena delavcu, tako da si lahko s seboj 

prinese obrok ali pa je delavcu zagotovljen obrok v okviru institucije, kjer dela. 

Ustrezna prehrana je tudi eden od pomembnih dejavnikov zadovoljstva, ki na lestvici 

zadovoljstva dolgoročno deluje celo močneje kot na lestvici življenjskih stroškov.  
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Delavec v delovnem okolju potrebuje predpisano hrano za boljše zdravje in delo 

(Pokorn et al. 2008).  

 

Po mnenju strokovnjakov (prav tam) spadajo učitelji (vzgojitelji) v drugo stopnjo 

delovnega mesta, tj. lahko delo glede na težavnost fizičnega dela. Sem spadajo še: 

administratorji, duhovniki, poslanci, laboratorijski delavci, menedžerji, inšpektorji, 

tehnologi, šivilje, vozniki, električarji ipd. Prehrana delavca mora ponuditi primerno 

količino energijskih hranil, makrohranil.  

Tabela 2: Primer porabe osnovnih hranil za ženske v osmih urah (starost 30 let, 
višina 164,9 cm, teža 68 kg, ITM = 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Pokorn et al., 2008, str: 26 
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Tabela 3: Primer okvirne energijske in hranilne vrednosti delavskih malic 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ERGONOMIJA V VRTCU 

 

V kakšnem okolju delujejo vzgojitelji, je predstavljeno skozi pogled ergonomije 

delovnega mesta vzgojiteljev. Pod pojmom ergonomija razumemo proučevanje 

delovnih obremenitev ter iskanje razbremenitev, kadar obremenitev povzroča 

neugodje ali celo prekoračuje tolerančno mejo. Izraz pomeni tehnično oziroma 

organizacijsko prilagajanje dela delavčevi zmogljivosti. Le dobro poznavanje vseh 

lastnosti kot tudi dobra organizacija dela omogočata postavljanje človeka na pravo 

delovno mesto in s tem pravilno izrabo njegove razpoložljive energetske in psihične 

kapacitete in tako prilagoditev na človeka (Bolčina, 2010). 

 

To področje raziskuje Katarina Kacjan Žgajnar. V nadaljevanju povzemam njene 

ugotovitve (Kacjan Žgajnar & Jevšnik, 2009, Kacjan Žgajnar & Velikanje, 2008, 

Kacjan Žgajnar, 2012, Topličanec, Jevšnik & Kacjan Žgajnar, 2010) . 

 

Zdravstvena ocena delovnega mesta vzgojiteljev: 

- stoječe delo, 

- delo v predklonu, 

- delo sede neudobno, 

Vir: Pokorn et al., 2008, str: 50 
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- čepe, kleče, 

- pogosto dviganje otrok in opreme, 

- prisilna drža vratne in ledvene hrbtenice. 

 

Rezultati raziskave Kacjan Žgajnarjeve in Velikanja v letih 2002 do 2005 med 

vzgojitelji nekaterih vrtcev Mestne občine Ljubljana kažejo, da prevladujejo 

nefiziološke, prisilne drže, ki so pogosto asimetrično obremenjene. Veliko je statičnih 

obremenitev in mišičnega neudobja v gibalih, predvsem v predelih spodnjega in 

zgornjega dela hrbta, zatilja, v stegnih in mečih. Pri večini se je neugodje pojavilo že 

po prvi uri dela, po malici se nekoliko zmanjša, po četrti oz. šesti uri dela pa ponovno 

narašča do konca delovnika.  

 

V letu 2007 in 2008 je Kacjan Žgajnarjeva v izbranih vrtcih vzgojiteljem predavala o 

ergonomiji, pravilni drži pri različnih delovnih opravilih ter vajah za razbremenitev. 

Spodbudila je zavest zaposlenih o pomenu ergonomije, humanizaciji dela ter o 

posledicah obremenjenosti. Predlagala je naslednje prilagoditve človekovim fizičnim 

in psihičnim lastnostim: 

- prilagoditev delovne opreme (uporaba ergonomskih stolov, ortopedskih žog, 

dvignjenega lijaka za umivanje otrok in previjalne mize z varovalnimi 

stopnicami); 

- uvedba krajših dodatnih odmorov, med katerimi lahko izvajajo tudi aktivnosti 

razbremenitve mišic hrbta, vratu, ramen, križa itd. (Kacjan Žgajnar & Velikanje, 

2008). 

Kacjan Žgajnarjeva je leta 2009 skupaj s sodelavci opravila raziskavo, kjer so 

ugotavljali, kolikšnim ravnem hrupa so vzgojitelji izpostavljeni pri določenih 

aktivnostih v oddelku tekom celotnega delovnega dne. Ugotovili so, da so vzgojitelji 

izpostavljeni previsokim ravnem hrupa v igralnicah in da vzgojitelji doživljajo hrup kot 

dejavnik stresa. 

 

 

 



32 
 

6 ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM  

Zadovoljstvo z življenjem je posameznikova ocena kvalitete njegovega življenja, ki 

sestavlja koncept subjektivnega blagra. 

Peršolja Černe (2010) po Whellerju povzema, da je blagor subjektivna interpretacija 

osebnih meril, iz katerih izhaja občutek, da je vse v redu. Čeprav struktura ni povsem 

jasna, k njej prispevajo: čustva, prepričanja, temperament, vedenje, situacija, 

izkušnje in zdravje.   

Model subjektivnega blagra je razvil ameriški psiholog Ed Diener s sodelavci.  

Musek in Avsec (2002) menita, da so v ospredju zlasti tri komponente oziroma 

dimenzije subjektivnega blagra: dimenzija pozitivnih emocij in razpoloženj (pozitivni 

afekt), odsotnost negativnih emocij in razpoloženj (negativni afekt) ter ocena 

zadovoljstva z življenjem. Prvi dve sta emocionalni (afektivni) komponenti 

subjektivnega blagra, zadovoljstvo z življenjem pa je kognitivna komponenta. 

Koncept subjektivnega blagra je globalen in generalen, meri na splošno oceno 

dobrega počutja, sreče in zadovoljstva. Diener in Diener pravita, da subjektivni blagor 

»predstavlja posameznikova vrednotenja lastnega življenja in vključuje srečo, prijetne 

emocije, zadovoljstvo z življenjem ter relativno odsotnost neprijetnih razpoloženj ter 

emocij« (Musek in Avsec 2002). In kaj vpliva na oblikovanje lastne ocene 

subjektivnega blagra? Musek in Avsec (2002) menita, »da so odvisne od preteklih 

izkušenj, od trenutnih stanj in tudi od pričakovanj v bodočnosti«. Nadalje pišeta (prav 

tam), da »subjektivni blagor in zadovoljstvo z življenjem nista odvisna le od temeljne, 

dispozicijske naravnanosti, temveč tudi od pozitivnih in negativnih izidov našega 

življenjskega dogajanja«.  

 

Dimec et al. (2008) navajajo, da Diener označuje tri glavna določila zadovoljstva z 

življenjem. Prvo določilo navaja, da je zadovoljstvo subjektivno in tako obstaja v 

doživljanju posameznika. Drugo določilo pravi, da subjektivno zadovoljstvo vsebuje 

pozitivna merila. Zadnje, tretje določilo, pa pravi, da subjektivno zadovoljstvo vsebuje 

globalno oceno vseh vidikov posameznikovega življenja. Čeprav posameznik lahko 

doseže zadovoljstvo le na posameznem področju življenja, je subjektivno 

zadovoljstvo integrirana ocena posameznikovega življenja. 
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Vprašalnik SWLS  

Kognitivno komponento subjektivnega blagra – zadovoljstvo z življenjem – merimo 

(med drugim tudi) z vprašalnikom SWLS (Satisfaction With Life Scale). »Pri 

ocenjevanju svojega življenja posameznik ovrednoti pomembne aspekte svojega 

življenja, pretehta dobro in slabo v njem ter si ustvari neko splošno sliko o svojem 

zadovoljstvu« (Musek in Avsec 2002).  

 

Vprašalnik SWLS vsebuje pet trditev in je instrument za merjenje kognitivnih sodb 

zadovoljstva življenja posameznikov. Naloga posameznika je, da odkrito in pošteno 

odgovori, v kolikšni meri se strinja s posamezno trditvijo s pomočjo lestvice od 1 

(popolnoma se ne strinjam) do 7 (popolnoma se strinjam). Rezultat lestvice je skupni 

seštevek vseh odgovorov, razpon pa od 5 do 35 točk.  

 

Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo posameznika (Diener, 2006): 

Eden od najbolj pomembnih vplivov na zadovoljstvo so socialni odnosi. Ljudje, ki so 

ocenili, da so visoko zadovoljni z življenjem, imajo po navadi ob sebi tesne prijatelje 

in družino, ki jih podpirajo. Medtem ko so tisti, ki nimajo tesnih prijateljev in družine, 

bolj verjetno nezadovoljni. Seveda pa lahko izguba bližnjega prijatelja ali družinskega 

člana povzroča nezadovoljstvo z življenjem in lahko traja kar nekaj časa, da se osebi 

povrne zadovoljstvo. 

Drugi pomemben dejavnik je delo oziroma šola. Ljudje so bolj zadovoljni, ko uživajo v 

svojem delu (če je plačano ali ne) in se jim zdi smiselno in pomembno. Zadovoljstvo 

pa znižajo slabe delovne razmere in neprilagojenost posameznika na delovne 

razmere.  

Tretji so osebni dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo z življenjem večine ljudi. Sem 

spadajo samopodoba oz. zadovoljstvo s samim seboj, vera oziroma duhovno 

življenje, osebna rast in učenje ter prosti čas. Za mnoge ljudi so to viri zadovoljstva. 

Kadar ti viri razočarajo in so ničvredni, neuspešni, pa privedejo do močnega 

nezadovoljstva. 

Tudi zdravje in temperament sta vira zadovoljstva in nezadovoljstva z življenjem.   
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REZULTATI RAZSIKAV O ZADOVOLJSTVU Z ŽIVLJENJEM 

 

Musek in Avsec (2002) pišeta o raziskavah zadovoljstva z življenjem v povezavi z 

različnimi demografskimi dejavniki (starost, spol itd.) različnih avtorjev. Te raziskave 

kažejo, da so ljudje v povprečju prej zadovoljni kot nezadovoljni s svojim življenjem. V 

celoti je s svojim življenjem zadovoljnih okoli 80 % ljudi ne glede na starost in spol. 

Večina raziskav kaže nekaj višjo stopnjo subjektivnega blagra za poročene osebe, za 

osebe z višjimi prihodki in za osebe z globljim verskim prepričanjem, a te razlike niso 

velike.  

 

Povezave med telesnim zdravjem in subjektivnim blagrom niso izrazite. Mnogo 

zdravih ljudi je lahko manj zadovoljnih s svojim življenjem, katerih vzrok ni v zdravju 

in obratno, lahko so tudi bolni ljudje, ki kljub zdravstvenim težavam pozitivno 

vrednotijo svoje življenje, še posebej, če se uspešno soočajo s svojimi problemi 

(Musek in Avsec, 2002). 

 

Dimec et al. (2008) povzemajo, da posamezniki, ki so s svojim življenjem bolj 

zadovoljni, ne dosegajo samo višje učinkovitosti, ampak so na svojem delovnem 

mestu deležni tudi drugih prednosti oziroma ugodnosti, med drugim dosegajo 

pomembnejša, bolj avtonomna in raznovrstna delovna mesta, več zaslužijo, poleg 

tega na delovnem mestu kažejo manj neproduktivnih vedenj in izgorelosti kot 

posledice delovnih obremenitev. Posamezniki, ki so bolj zadovoljni s svojim 

življenjem, dosegajo bolj zadovoljujoče socialne odnose, v interakcijah so uspešnejši, 

imajo širšo, bolj razvejano socialno mrežo in več socialne podpore. Zadovoljstvo z 

življenjem prispeva tudi k boljšemu mentalnemu in fizičnemu zdravju. 

 

Na tem področju sem odkrila zelo malo raziskav, v povezavi z vzgojitelji oziroma 

učitelji jih ni.  

 

Novak (2011) je v svoji doktorski disertaciji z naslovom Vpliv telesne vadbe na 

kvaliteto življenja starostnikov raziskovala tudi zadovoljstvo z življenjem ženske 

populacije starostnikov. Ugotovila je, da zadovoljstvo z življenjem članic vadbene 

skupine na začetku in na koncu programa telesne vadbe z vprašalnikom SWLS kaže 

pozitivno razliko subjektivne ocene zadovoljstva z življenjem na koncu vadbe ter 
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statistično pomembno razliko med začetkom in koncem vadbe. Na začetku vadbe je 

bilo s svojim življenjem zadovoljnih 25 % članic, na koncu vadbe pa kar 46,9 %. Zelo 

zadovoljnih je bilo na začetku vadbe 6,2 %, na koncu vadbe pa 12,5 % članic. 

Nezadovoljnih je bilo na začetku vadbe 25 %, na koncu le še 3,1 % članic.       

 

Dimec et al. (2008) so proučili zadovoljstvo z življenjem in delovno zadovoljstvo 

pripadnikov Slovenske vojske. Ugotovili so, da so zaposleni v Slovenski vojski s 

svojim življenjem prej zadovoljni kot nezadovoljni. Rezultati so pokazali, da so s 

svojim življenjem najbolj zadovoljni častniki, sledijo jim podčastniki, najmanj pa so s 

svojim življenjem zadovoljni vojaki.  
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7 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Predmet naloge je na izbranem vzorcu preučiti, kakšen način življenja živijo 

vzgojitelji. Z raziskavo bom predstavila, kakšne so prehrambne navade in 

vsakodnevne telesne dejavnosti vzgojiteljev ter njihovo  zadovoljstvo z življenjem. 

 

7.1 CILJI 

Glede na predmet in problem raziskave sem si postavila naslednje cilje: 

1. Ugotoviti, kakšna je stopnja telesne dejavnosti glede na dobo zaposlitve v vrtcu 

izbrane skupine vzgojiteljev. 

2. Ugotoviti način prehranjevanja izbrane skupine vzgojiteljev. 

3. Ugotoviti stopnje zadovoljstva z življenjem glede na dobo zaposlitve v vrtcu 

izbrane skupine vzgojiteljev. 

 

7.2 HIPOTEZE 

Skladno s postavljenimi cilji sem si zastavila naslednje hipoteze: 

H1: Telesna dejavnost izbrane skupine vzgojiteljev pada z večanjem delovne dobe. 

H2: Izbrana skupina vzgojiteljev se večinoma zdravo prehranjuje. 

H3: Zadovoljstvo z življenjem narašča z večanjem delovne dobe izbrane skupine 

vzgojiteljev. 

 

7.3 METODE DELA 

7.3.1 VZOREC MERJENCEV 

Vzorec merjencev zajema 83 vzgojiteljic. Pri raziskavi sem uporabila namenski 

vzorec, katerega predstavljajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ki so 

zaposlene v 9 enotah VVZ Kekca Grosuplje. Razdeljenih je bilo 87 anketnih 

vprašalnikov, vrnjenih pa je bilo 83.  
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7.3.2 VZOREC SPREMENLJIVK 

Prvi del spremenljivk zajema vprašalnik 1, ki je vseboval 39 vprašanj zaprtega in 

odprtega tipa. Razdeljen je bil na štiri dele, ki so zajemali: splošne podatke; 

vprašanja o telesni dejavnosti, telesni teži, skrbi za zdravje, kajenju in prehrani.  

Drugi del spremenljivk zajema vprašalnik 2, ki je vseboval 11 vprašanj zaprtega in 

odprtega tipa ter prikazuje subjektivno oceno telesne dejavnosti.  

 

Tretji del spremenljivk pa zajema vprašalnik 3, ki je vseboval 5 trditev, s katerimi 

ugotavljamo zadovoljstvo z življenjem, na katere so vzgojiteljice odgovarjale s 7-

stopenjsko lestvico.  

 

Vsi trije vprašalniki so že bili uporabljeni v doktorski disertaciji Novakove leta 

2011. Prvi vprašalnik je modificiran vprašalnik programa CINDI Slovenija,  

 

drugi vprašalnik je validiran vprašalnik A physical activity questionnaire for the 

elderly – Subjektivna ocena telesne dejavnosti za starejše po Voorrips et al. 1991,  

tretji vprašalnik je validiran vprašalnik Statisfaction with Life Scale – Lestvice 

zadovoljstva z življenjem po Diener et al. 1985. Sama sem modificirala le 

nekatera vprašanja, da so se skladala z mojim raziskovanim vzorcem.  

 

Spremenljivke, ki so prikazane v rezultatih: 

- Splošni podatki vzgojiteljic: starost, kraj bivanja, število let zaposlitve v 

dejavnosti predšolske vzgoje. 

- Telesna dejavnost vzgojiteljic: oblike gibalno/športne aktivnosti, motivi za 

gibanje, število ur sedenja na dan, subjektivno mnenje o telesni teži, 

pogostost izvajanja lažjih in težjih domačih opravil, vrsta transporta pri 

gibanju v domačem kraju, vrste športno-rekreativnih aktivnostih, število ur 

ukvarjanja s športno-rekreativnimi aktivnostmi, stopnje telesne dejavnosti. 

- Način prehranjevanja vzgojiteljic: pogostost uživanja posameznih dnevnih 

obrokov, vrsta maščob pri kuhanju in mazanju, pogostost uživanja 

zelenjave, sadja, mesa, mleka, ocvrtih jedi in slaščic, pogostost uživanja 

kave in pravega čaja, količina popite vode na dan, sprememba načina 
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prehrane v zadnjih mesecih, razmišljanje o spremembi načina prehrane, 

način prehranjevanja, pogostost nezdravega prehranjevanja.    

- Zadovoljstvo z življenjem vzgojiteljic: zadovoljstvo z življenjem glede na 

trditve in na vsoto točk, stopnje zadovoljstva z življenjem.   

 

7.3.3 ORGANIZACIJA IN POTEK ZBIRANJA PODATKOV 

Anketiranje sem izvedla v mesecu novembru 2012. Pred razdelitvijo anketnih 

vprašalnikov, sem se dogovorila z vodstvom vrtca in pridobila njihovo soglasje za 

izvajanje. Posredovali so obvestilo o mojem namenu in prihodu vsem zaposlenim. 

Anketne vprašalnike sem razdelila vsem osebno ter jih prišla tudi osebno iskat v 

posamezne enote vrtca ob dogovorjenem terminu.   

 

7.3.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Za statistično analizo sem uporabila program Microsoft Excel 2010. Za obdelavo 

podatkov so bile uporabljene naslednje statistične metode:  

- računanje osnovnih postopkov opisne statistike posameznih spremenljivk, 

- 
 test za ugotavljanje razlik glede na dobo zaposlitve. 

Za interpretacijo rezultatov je bila uporabljena deskriptivna metoda.  

 

8 REZULTATI 

Analiza in interpretacija rezultatov je razdeljena na štiri dele.   

1. Analiza splošnih podatkov izbrane skupine vzgojiteljic.  

2. Analiza telesne dejavnosti izbrane skupine vzgojiteljic. 

3. Analiza načina prehranjevanja izbrane skupine vzgojiteljev. 

4. Analiza zadovoljstva z življenjem izbrane skupine vzgojiteljev. 

 

V tabelah izraz N pomeni število odgovorov, % pa odstotek odgovorov.  
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8.1 ANALIZA SPLOŠNIH PODATKOV VZGOJITELJIC 

V analizo splošnih podatkov je zajeta starost, delovna doba, kraj bivanja ter 

stopnja izobrazbe izbrane skupine vzgojiteljic.  

 

Tabela 4: Starost vzgojiteljic 

Letnica rojstva Starost v letih N % 

Med 1993 in 1984 od 20 do 29 18 21,7 

Med 1983 in 1974 od 30 do 39 19 22,9 

Med 1973 in 1964 od 40 do 49 27 32,5 

Med 1963 in 1953 od 50 do 60 18 21,7 

Brez odgovora  1 1,2 

Skupaj   83 100 

 

Iz tabele razberemo starostne skupine vzgojiteljic. Največ jih je starih med 40 in 49 

let (32,5 %), sledijo jim vzgojiteljice, stare od 30 do 39 let (22,9 %), enak odstotek 

(21,7 %) pa je najmlajše in najstarejše skupine vzgojiteljic, ena od vzgojiteljic ni 

zaupala svoje rojstne letnice. Iz podatkov razberemo tudi, da je več kot polovica 

vzgojiteljic (54,2 %) stara 40 let in več. 

Najstarejša vzgojiteljica je stara 57 let, najmlajša pa 22 let. Povprečna starost vseh 

skupaj pa je 40 let.  

 

Tabela 5: Kraj bivanja vzgojiteljic 

Kraj bivanja N % 

Grosuplje 56 67,5 

Ljubljana 10 12 

Drugo 17 20,5 

Skupaj 83 100 

 

Dve tretjini vzgojiteljic prihaja iz občine Grosuplje (67,5 %), 12 % jih prihaja iz 

občine Ljubljana, 20,5 % pa jih je navedlo kraje iz bližnje in daljne okolice občine 

Grosuplje. Vse vzgojiteljice prihajajo iz Osrednjeslovenske regije.  
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Tabela 6: Izobrazba vzgojiteljic 
 

 

 

 

 

 

 

Iz tabele je razvidno, da ima več kot polovica vzgojiteljic (67,5 %) dokončano 

srednjo šolo, višjo in visoko šolo ima dokončano 27,7 % vzgojiteljic, 3 vzgojiteljice 

imajo samo poklicno šolo, 1 vzgojiteljica pa je magistra.    

Glede na to, da je pogoj za delo vzgojiteljice (tu mislim na vzgojiteljico kot vodjo 

skupine in ne pomočnico vzgojiteljice) vsaj končana visokošolska izobrazba 

ustrezne smeri, je zanimivo, da je več tistih, ki imajo končano srednjo šolo. Razlog 

za to je vsekakor starejša populacija vzgojiteljic, ki je končala izobraževanje pred 

leti, ko je bila za ta poklic dovolj le srednješolska izobrazba ustrezne smeri. 

 

Tabela 7: Delovna doba vzgojiteljic 
 

 

 

 

 

 

 

Največ vzgojiteljic, skoraj polovica, jih dela v tem poklicu več kot 16 let (43,4 %). 

Sledi jim skupina vzgojiteljic, ki to delo opravlja manj kot 6 let (31,3 %), najmanj pa 

je vzgojiteljic, ki v tem poklicu delujejo od 6 do 15 let (25,3 %).  

 

 

 

 

 

Zadnja dokončana 
šola 

N % 

Poklicna šola 3 3,6 

Srednja šola 56 67,5 

Višja šola 10 12 

Visoka šola 13 15,7 

Magisterij, doktorat 1 1,2 

Skupaj 83 100 

Število let zaposlitve v 
dejavnosti predšolske 
vzgoje 

N % 

Do 5 let 26 31,3 

Od 6 do 15 let 21 25,3 

Nad 16 let 36 43,4 

Skupaj 83 100 
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Tabela 8: Število let zaposlitve glede na starost vzgojiteljic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz tabele razberemo, da sta v največji skupini vzgojiteljic (ki delajo 16 let in več), le 

2 vzgojiteljici stari do 40 let, ostale so vse nad 40 let. 1 vzgojiteljica ni zapisala 

svoje letnice rojstva, zato je v tabeli skupaj prikazanih 82 odgovorov.      

 

8.2 ANALIZA TELESNE DEJAVNOSTI VZGOJITELJIC 

 

V to analizo so zajeti podatki o tem, kako je izbrana skupina vzgojiteljic 

gibalno/športno aktivna, kaj je njihov razlog za gibalno aktivnost, kakšna je njihova 

subjektivna ocena telesne dejavnosti in koliko časa na teden so športno aktivne. 

 

Tabela 9: Oblike gibalno/športne aktivnosti vzgojiteljic 

OBLIKA 

AKTIVNOSTI 

NIKOLI OBČASNO REDNO 

N % N % N % 

Neorganizirano – 

sam 
18 21,7 56 67,5 9 10,8 

Neorganizirano – v 

družbi 
10 12 55 66,3 18 21,7 

Organizirano – v 

društvu 
61 73,5 7 8,4 15 18,1 

Organizirano – pri 

zasebniku 
66 79,5 11 13,3 6 7,2 

 

Iz tabele razberemo, da se malo več kot polovica vzgojiteljic občasno 

neorganizirano giba – same (67,5 %) in v družbi (66,3 %). Organizirane oblike 

gibanja pa se skoraj večina vzgojiteljic nikoli ne udeleži. V društvu je redno 

 STAROST VZGOJITELJIC 

ŠTEVILO LET 
ZAPOSLITVE V 
DEJAVNOSTI 
PREDŠOLSKE 
VZGOJE 

Od 20 
do 29 let 

Od 30 
do 39 let 

Od 40 
do 49 let 

Od 50 
do 60 let 

SKUPAJ 

Do 5 let 18 6 2 0 26 

Od 6 do 15 let 0 11 8 1 20 

Nad 16 let 0 2 17 17 36 

SKUPAJ 18 19 27 18 82 
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dejavnih 18,1 % vzgojiteljic, pri zasebnem ponudniku pa jih je redno dejavnih le 

7,2 %. Razlog za tako majhen delež vključevanja vzgojiteljic v organizirane vadbe 

je lahko v možnostih vadbe v samem kraju, časovnem razporedu vadbe in cenovni 

(ne)dostopnosti.   

 

Pričakovala sem, da bo odstotek vzgojiteljic, ki se vsaj občasno gibalno/športno 

udejstvuje, višji. Menim, da se v današnjem času zelo poudarja pomen redne 

telesne aktivnosti in posledice športno nedejavnega načina življenja ter da se tega 

ljudje vse bolj zavedamo. Glede na to, da se od vzgojiteljic že zaradi same narave 

dela pričakuje dobro telesno pripravljenost, bi bilo na tem mestu smiselno narediti 

večjo promocijo za gibanje – organizacijo popoldanskih gibalnih aktivnosti in 

spodbujanje gibalnih odmorov za zaposlene. 

 

Tabela 10: Motiv za gibanje oziroma šport vzgojiteljic (ocene od 1 – nepomemben 
razlog do 4 – pomemben razlog)  

MOTIV ZA 

GIBANJE 

OCENA RAZLOGA 

1 2 3 4 

N % N % N % N % 

Estetski videz 9 12,9 14 20 26 37,1 21 30 

Zabava 0 0 4 5,7 24 34,3 42 60 

Izboljšanje zdravja, 

počutja 
0 0 3 4,3 15 21,4 52 74,3 

Zdravljenje bolezni 13 18,6 18 25,7 15 21,4 24 34,3 

Družabno življenje 9 12,9 16 22,8 25 35,7 20 28,6 

Boljša telesna 

kondicija 
0 0 4 5,7 18 25,7 48 68,6 

Pozitiven zgled 

otrokom 
7 10 9 12,9 22 31,4 32 45,7 

Večja moč, gibčnost 2 2,9 5 7,1 20 28,6 43 61,4 

 

V tabeli so prikazani rezultati 70 anketirank (84,4 %), ki so v anketnem vprašalniku 

ocenile vsako trditev. Ostale anketiranke (15,6 %)  so trditve ocenile pomanjkljivo. 
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Podatki kažejo, da so skoraj vsi razlogi v povprečju ocenjeni za pomembne motive 

gibanja vzgojiteljic. Največji razlog pripisujejo ohranjanju in izboljšanju zdravja 

(74,3 %), sledi jim motiv za boljšo telesno kondicijo (68,6 %) ter na tretjem mestu 

motiv za večjo moč, gibčnost, ravnotežje (61,4 %). Zanimivo je, da visok delež 

pripisujejo tudi zabavi (60 %).    

 

Pri motivih estetski videz, zdravljenje bolezni, družabno življenje in pozitiven zgled 

otrokom – se pojavljajo ocene zelo razpršeno. Najnižjo oceno razloga za 

motivacijo je dobil motiv zdravljenje bolezni (18,6 %).  

 

Pričakovala sem, da bo izboljšanje zdravja oziroma počutja eden 

najpomembnejših razlogov za gibanje. Presenetila pa me je (ne)pomembnost 

motiva pozitiven zgled otrokom, saj sem predvidevala zelo visoko strinjanje vseh 

vzgojiteljic. Verjetno je razlogov, zakaj jim je to nepomembno, več. Menim, da so 

lahko njihovi otroci in partner njim motiv za gibanje, so mogoče bolj aktivni od njih 

in jim zato ti predstavljajo večjo spodbudo, kot pa one njim.    

  

Tabela 11: Ure sedenja na dan vzgojiteljic 

URE SEDENJA N % 

Do 3 46 55,4 

Od 4 do 6 21 25,3 

Od 7 do 9 10 12,1 

Brez odgovora  6 7,2 

SKUPAJ 83 100 

  

Malo več kot polovica vzgojiteljic (55,4 %) na dan presedi do 3 ure, 37,4 % jih na 

dan presedi več kot 4 ure. Povprečno število ur sedenja vzgojiteljic je 3,4 ure. 

 

Menim, da so vzgojiteljice upoštevale različne kraje sedenja – nekatere so mislile 

na čas sedenja doma, nekatere na čas sedenja v službi, tretje pa čas v službi in 

doma. Mislim, da so nekatere vzgojiteljice pazile, da ne bodo napisale preveč ur 

sedenja v službi. Da ena od vzgojiteljic presedi 1 uro na dan, spet druga 9 ur na 

dan, se mi ne zdi realno in primerljivo. To je pomanjkljivost vprašanja in bi ga 

morala bolj definirati . 
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Tabela 12: Subjektivno mnenje o telesni teži vzgojiteljic 

MNENJE O 
TELESNI TEŽI 

N % 

Premajhna 1 1,2 

Normalna 55 66,3 

Prevelika 25 30,1 

Ne vem 2 2,4 

SKUPAJ 83 100 

 

Skoraj tretjina vzgojiteljic meni, da imajo preveliko telesno težo (30,1 %), ena 

vzgojiteljica je mnenja, da ima premajhno težo, dve ne vesta, ostale pa menijo, da 

imajo normalno telesno težo (66,3 %).  

 

V raziskavi Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih 

Slovenije (Hlastan Ribič et al., 2010) navajajo, da je kar 55,3 % žensk mnenja, da 

imajo preveliko telesno težo, 41 % žensk pa je zadovoljnih z njo. V primerjavi z 

mojimi rezultati so vzgojiteljice po večini bolj zadovoljne s svojo telesno težo in se 

tako dobro počutijo.  

  

    Tabela 13: Izvajanje domačih lažjih in težjih opravil 

IZVAJANJE 

DOMAČIH 

OPRAVIL 

POGOSTOST IZVAJANJA 

BREZ 

ODGOVORA 
NIKOLI 

VČASIH, 

ČE NI 

DRUGE 

POMOČI 

VEČINOM, 

VČASIH 

OB 

POMOČI 

VEDNO 

SAMA 

N % N % N % N % N % 

Lažja domača 

opravila (brisanje 

prahu, pomivanje 

posode, 

pospravljanje 

oblačil, pranje, 

likanje …). 

0 0 2 2,4 45 54,2 36 43,4 0 0 

Težja domača 

opravila 

(pomivanje tal in 

oken, odnašanje 

vreč s smetmi, 

sekanje drv, 

košenje trave …). 

2 2,4 20 24,1 47 56,6 13 15,7 1 1,2 
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Tabela prikazuje, da lažja in težja domača opravila opravljajo vzgojiteljice 

večinoma same, včasih ob pomoči drugega (54,2 % lažja opravila, 56,6 % težja 

opravila). Lažja opravila, kot so brisanje prahu, pomivanje posode, pospravljanje 

oblačil ipd., opravi samih 43,3 % vzgojiteljic, težja opravila, kot so pomivanje tal in 

oken, sekanje drv, košenje trave ipd., pa 15,7 % vzgojiteljic. Včasih, če ni druge 

pomoči, lažja opravila opravlja 2,4 % vzgojiteljic, težja pa 24,1 % vzgojiteljic. Težjih 

domačih opravil nikoli ne opravljata 2 vzgojiteljici. Ena vzgojiteljica ni odgovorila na 

vprašanje glede opravljanja težjih domačih opravil.   

 

Zanimivo je rezultate vzgojiteljic primerjati s starostniki v raziskavi Novakove 

(2011). Skoraj vsi starostniki sami opravljajo lažja domača opravila in več kot 

polovica jih tudi sama opravlja težja domača opravila. Menim, da je tako zato, ker 

živijo starostniki v gospodinjstvu sami oziroma še z eno osebo, večina vzgojiteljic 

pa živi v večjem gospodinjstvu in je tako delo porazdeljeno med vse člane družine.    

 

Lažja domača opravila so tudi zdravju koristne telesne dejavnosti in zanimiva je 

primerjava, da so porabljene kalorije pri polurnem zmernem plesu in pri 

intenzivnem pospravljanju stanovanja približno enake (IVZ, 2009).   

 

Tabela 14: Uporaba transporta za gibanje v domačem kraju 

VRSTA 
TRANSPORTA 

N % 

Avto 48 57,8 

Javna prevozna 
sredstva 

3 3,6 

Kolo 19 22,9 

Peš 60 72,3 

 

Pri vprašanju o uporabi transporta v domačem kraju (Vprašalnik 2, vprašanje št. 

8), je bilo mogoče izbrati več kot en odgovor. Iz gornje tabele lahko razberemo, da 

ko se vzgojiteljice odpravijo kam od doma v domačem kraju, gredo največkrat peš 

(72,3 %), sledi uporaba avtomobila (57,8 %), s kolesom jih gre 22,9 % in le 3 

vzgojiteljice uporabljajo javni transport.  

 

Pričakovala sem velik odstotek vzgojiteljic, ki se kam v svojem kraju odpravijo peš. 

Vendar je tudi odstotek tistih, ki se kam odpravijo z avtom, kar visok. Menim, da je 
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razlog v lokaciji samega kraja, kjer živijo (storitvah oziroma ponudnikih dejavnosti 

v kraju, oddaljenost do želenega cilja), in času. Za nekatere je velikega pomena, 

da se kam odpravijo z avtomobilom, da imajo nato še nekaj časa zase oziroma za 

druge obveznosti.   

 

Tabela 15: Uporaba enega ali več transportov v domačem kraju 

VRSTA 
TRANSPORTA 

N % 

Kombinacija treh 
transportov 
Avto, kolo in peš 
Avto, peš in 
avtobus/vlak 

11 
 

10 
1 
 

13,3 
 

12,1 
1,2 

Kombinacija dveh 
transportov skupaj 
Avto in peš 
Kolo in peš 
Avtobus/vlak in peš 
Avtobus/vlak in avto 

25 
 

15 
7 
2 
 

1 

30,1 
 

18,1 
8,4 
2,4 

 
1,2 

En transport skupaj 
Avto 
Peš 
Kolo 

47 
20 
25 
2 

56,6 
24,1 
30,1 
2,4 

SKUPAJ 83 100 

 

Ker je bilo pri vprašanju o uporabi transporta mogočih več odgovorov, tabela 

prikazuje število vzgojiteljic, ki je izbralo en transport oziroma več transportov. 

Razlog za to gre verjetno namembnosti opravka, ki ga imajo v domačem kraju – ali 

je to odhod v službo, obisk zdravnika, za rekreacijo itd. Med vzgojiteljicami velja, 

da ko se kam odpravijo v domačem kraju, jih en transport uporablja 56,6 % – od 

tega se največkrat kam odpravijo peš (30,1 %). Občasno dva transporta uporablja 

25 % vzgojiteljic – od tega največ z avtomobilom in peš (15 %).  
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Tabela 16: Ukvarjanje vzgojiteljic s športno-rekreativnimi aktivnostmi 

AKTIVNOST 

ŠTRVILO UR NA TEDEN 

NIČ OZ. MANJ 

KOT 1 URO 

OD 1 DO 4 

URE 

NAD 4 DO 8 

UR 

VEČ KOT 8 

UR 

N % N % N % N % 

Aerobika 70 84,3 13 15,7 0 0 0 0 

Fitnes 76 91,6 5 6 2 2,4 0 0 

Kolesarjenje 49 59 31 37,4 2 2,4 1 1,2 

Hitri tek 72 86,7 10 12 1 1,2 0 0 

Počasen tek 54 65,1 26 31,3 3 3,6 0 0 

Hitra hoja 31 37,4 43 51,8 9 10,8 0 0 

Počasna hoja 29 34,9 36 43,4 16 19,3 2 2,4 

Hoja v hribe 64 77,1 17 20,5 2 2,4 0 0 

Sprehod v 

naravi 
10 12 52 62,7 21 25,3 0 0 

Plavanje 78 94 5 6 0 0 0 0 

Kegljanje 83 100 0 0 0 0 0 0 

Ples 69 83,1 13 15,7 1 1,2 0 0 

Golf 82 98,8 1 1,2 0 0 0 0 

Joga 80 96,4 3 3,6 0 0 0 0 

Alpsko 

smučanje 
79 95,2 2 2,4 2 2,4 0 0 

Tek na 

smučeh 
80 96,4 3 3,6 0 0 0 0 

Drsanje 81 97,6 2 2,4 0 0 0 0 

Kotalkanje/rol

anje 
79 95,2 4 4,8 0 0 0 0 

Jahanje 81 97,6 2 2,4 0 0 0 0 

Badminton 82 98,8 0 0 1 1,2 0 0 

Odbojka 81 97,6 2 2,4 0 0 0 0 

Domača 

telovadba 
80 96,4 2 2,4 1 1,2 0 0 

Vadbena ura 81 97,6 2 2,4 0 0 0 0 
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V tabeli so prikazane športno-rekreativne aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo 

vzgojiteljice. Največjo aktivnost vzgojiteljic predstavlja sprehod v naravo – teh je 

88 %. Preostale aktivnosti, kjer je udeleženih več kot polovica vzgojiteljic, so:  

počasna hoja (65,1 %) in hitra hoja (62,6 %). Predvidevam, da se vzgojiteljice z 

določenimi aktivnostmi srečujejo tudi na delovnem mestu zaradi narave njihovega 

dela. Skoraj polovica vzgojiteljic (41 %) tedensko kolesari. Tretjina vzgojiteljic se 

ukvarja s počasnim tekom (34,9 %), 22,9 % pa jih hodi v hribe. Nobena 

vzgojiteljica se ne ukvarja s kegljanjem. Tri vzgojiteljice so športno-rekreativno 

aktivne vsaj 8 ur tedensko.   

 

Zanimivo je, da se med najpogostejšimi dejavnostmi izbrane ravno tiste, ki od 

posameznice ne zahtevajo večjih stroškov. Večina vzgojiteljic prihaja iz Grosuplja, 

kjer je po mojem mnenju dobro izhodišče za vadbo v naravi – hojo, tek, 

kolesarjenje. Verjetno se zato večina vzgojiteljic raje poslužuje tovrstnih 

aktivnostih in združijo gibanje, sprostitev in bivanje na svežem zraku.    

 

Tabela 17: Skupna vsota ur športno-rekreativnih aktivnosti na teden pri 
vzgojiteljicah 

 
ŠTEVILO UR NA TEDEN 
 

N % 

0 DO 1 3 3,6 

2–3 12 14,5 

4–5 17 20,5 

6–7 11 13,3 

8–9 12 14,5 

10–11 5 6 

12–13 3 3,6 

14–15 7 8,4 

16–17 1 1,2 

18–19 5 6 

20–21 1 1,2 

22–23 0 0 

24–25 3 3,6 

26–27 1 1,2 

28–29  0 0 

Nad 30 2 2,4 

SKUPAJ 83 100 
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Tabela prikazuje, da se največ vzgojiteljic športno-rekreativno udejstvuje od 4 do 5 

ur na teden (20,5 %). 14,5 % vzgojiteljic je aktivnih od 8 do 9 ur na teden, enak je 

tudi odstotek tistih, ki so aktivne od 2 do 3 ure na teden. 7 vzgojiteljic (8,4 %) se 

športno-rekreativno udejstvuje več kot 20 ur na teden, od tega 2 vzgojiteljici več 

kot 30 ur. 3 vzgojiteljice se premalo posvečajo športno-rekreativnim aktivnostim (le 

1 uro na teden) in po mojem mnenju ogrožajo svoje zdravje in kvaliteto življenja.  

 

Po mojih podatkih se kar 18,1 % vzgojiteljic ne ukvarja s telesno dejavnostjo vsaj 

30 minut na dan. To pomeni, da ne dosegajo smernice za zadostno telesno 

dejavnost. Za ostale vzgojiteljice bi lahko trdila, da jim je gibanje dokaj pomembno 

v življenju. 

 

V Sloveniji je zadostno telesno dejavnih 70 % prebivalcev (IVZ, 2012) in so v 

primerjavi z njimi vzgojiteljice bolj telesno aktivne. Verjetno je razlog tudi v 

njihovem poklicu. Biti morajo v dobri telesni kondiciji, osveščene o pomembnosti 

telesne dejavnosti in tako otroke vsakodnevno spodbujati k tovrstnim dejavnostim.         
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Da sem dobila stopnje telesne dejavnosti, sem oblikovala kriterije, ki so zajemali 

točkovane odgovore naslednjih vprašanj. 

 

Tabela 18: Izbrana vprašanja za oblikovanje kriterija 

VPRAŠANJE 

MOŽNO 

ŠTEVILO 

TOČK 

1. V kakšnih oblikah ste gibalno/športno 

aktivni? (Vprašalnik 1, vprašanje št. 8.) 
4 

2. Ali izvajate lažja domača opravila 

(brisanje prahu, pomivanje posode, 

pospravljanje oblačil, pranje, likanje …) in 

težja domača opravila (pomivanje tal in 

oken, odnašanje vreč s smetmi, sekanje 

drv, košenje trave ...)? (Vprašalnik 2, 

vprašanja št. 1 in 2.) 

6 

3. Če se odpravite kam v vašem domačem 

kraju, kateri način transporta uporabite? 

(Vprašalnik 2, vprašanje št. 8.) 

2 

SKUPAJ 12 

 

Pri prvem vprašanju (V kakšnih oblikah ste gibalno/športno aktivni?) sem združila 

po dve postavki skupaj in tako dobila naslednja kriterija: pogostost neorganizirane 

gibalno/športne aktivnosti in pogostost organizirane gibalno/športne aktivnosti. Pri 

združevanju sem upoštevala maksimalno število dodeljenega odgovora –  

maksimalen odgovor pri neorganizirani aktivnosti in maksimalen odgovor pri 

organizirani aktivnosti. Odgovori so bili točkovani od 0 do 2 (0 točk – nisem 

aktiven, 1 točka – občasno aktiven, 2 točki – redno aktiven). Maksimalne odgovore 

obeh kriterijev sem seštela in dobila del končne spremenljivke. Skupaj so bile pri 

tem kriteriju možne 4 točke.  

 

Drugo vprašanje o izvajanju domačih opravil je zajemalo združeni postavki 

opravljanja lažjih in težjih domačih opravil. Odgovori v obeh postavkah so bili 

točkovani od 0 do 3 (0 točk – nikoli, 1 točka – včasih, 2 točki – večinoma, 3 točke – 

vedno). Odgovore obeh postavk sem seštela, tako da je bilo pri tem kriteriju 

mogoče pridobiti 6 točk. 
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Pri tretjem vprašanju o načinu transporta v domačem kraju pa sta bila točkovana 

le odgovora, ki sta zajemala  telesno aktivnost – kolo in grem peš, ki je moj merljivi 

kriterij. Ker pri vprašanju ni bilo omejeno število odgovorov, jih je bilo mogoče 

obkrožiti več. Odgovora »kolo« in »grem peš« sta bila točkovana z 1 točko, vsi 

ostali (avto, javno prevozno sredstvo) pa z 0 točk. Skupaj sta bili pri tem vprašanju 

možni 2 točki.  

 

Na podlagi teh kriterijev sem oblikovala novo spremenljivko »stopnje telesne 

dejavnosti«.   

 

Tabela 19: Stopnje telesne aktivnosti po točkah 

STOPNJE TELESNE 

DEJAVNOSTI 
VREDNOST 

Nedejaven Od 1 do 4 točk 

Manj dejaven Od 4 do 5 točk 

Dejaven Od 5 do 7 točk 

Bolj dejaven Od 7 do 10 točk 

Zelo dejaven Od 10 do 12 točk 

 

Stopnje telesne dejavnosti nam povedo, v kolikšni meri je posameznik telesno 

dejaven oziroma nedejaven. Na raziskovanem vzorcu pa nam pokažejo, v kolikšni 

meri so vzgojiteljice telesno dejavne oziroma nedejavne.  

 

Tabela 20: Stopnje telesne dejavnosti vzgojiteljic 

TELESNA DEJAVNOST N % 

Nedejaven 0 0 

Manj dejaven 3 3,6 

Dejaven 30 36,2 

Bolj dejaven 45 54,2 

Zelo dejaven 5 6 

SKUPAJ 83 100 

 

Podatki nam pokažejo, da so vse vzgojiteljice telesno aktivne, kar sem tudi 

pričakovala. Več kot polovica vzgojiteljic je bolj dejavnih (54,2 %), 36,2 % jih je 

dejavnih, 6 % jih je zelo dejavnih, 3,6 % manj dejavnih.  
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Po raziskavi Z zdravjem povezan življenjski slog 2008 (Hlastan Ribič et al. 2010) 

je 62 % prebivalcev Slovenije telesno dejavnih in nimajo nobenih omejitev. V 

primerjavi z mojimi rezultati to pomeni, da so vzgojiteljice povprečno precej več 

telesno aktivne. Menim, da telesna dejavnost pozitivno vpliva na zdrav življenjski 

slog vzgojiteljic in poseže tudi na večjo storilnost in učinkovitost pri njihovem delu.     

 

Tabela 21: Stopnje telesne dejavnosti vzgojiteljic glede na dobo zaposlitve 

 
STOPNJA TELESNE DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO LET 
ZAPOSLITVE 
V VRTCU 

Nedejave
n 

Manj 
dejaven 

Dejaven 
Bolj 

dejaven 
Zelo 

dejaven 
SKUPAJ 

N % N % N % N % N % N % 

Do 5 0 0 0 0 10 38,5 14 53,8 2 7,7 26 100 

6 do 15 0 0 1 4,8 9 42,8 10 47,6 1 4,8 21 100 

Nad 16 0 0 2 5,6 11 30,5 21 58,3 2 5,6 36 100 

 

Tabela prikazuje distribucijo vseh rezultatov za telesno dejavnost vzgojiteljic glede 

na delovno dobo. Podatki pokažejo, da v drugi skupini delovne dobe (od 6 do 15 

let) upade število bolj dejavnih vzgojiteljic. Za ugotavljanje povezave med delovno 

dobo in telesno aktivnostjo sem izvedla test neodvisnosti z izračunom vrednosti 

porazdelitve χ2 (Hi kvadrat test). Izračunala sem vrednost statistične značilnosti 

razlik med dobljenimi in pričakovanimi rezultati (vrednost p). Pridobljeni rezultat je 

p=0,991412, kar pomeni, da med skupinami ni statistično značilne razlike. Delovna 

doba vzgojiteljic in njihova telesna dejavnost nista statistično povezani.  

 

8.3 ANALIZA NAČINA PREHRANJEVANJA VZGOJITELJIC 

Analiza zajema podatke o številu obrokov, o uporabi vrste maščobe pri pripravi 

hrane, o uživanju mleka in mlečnih izdelkov, o uživanju vrste kruha, o uživanju 

sadja in zelenjave, o uživanju mesa, o uživanju ocvrte hrane, o uživanju pravega 

čaja in kave. 
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Tabela 22: Uživanje posameznih dnevnih obrokov pri vzgojiteljicah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilen ritem prehranjevanja naj bi obsegal 3 do 6 dnevnih obrokov in po 

smernicah zdravega prehranjevanja je zajtrk eden najpomembnejših. Glede na 

moje rezultate bi to lahko deloma potrdila, saj kažejo, da vsak dan zajtrkuje 78,3 % 

vzgojiteljic, 4- do 6-krat na teden 14,5 % vzgojiteljic ter občasno 6 % vzgojiteljic, 1 

vzgojiteljica nikoli ne zajtrkuje. Po pogostosti uživanja je zajtrk na drugem mestu. 

Dopoldansko malico skoraj tretjina vzgojiteljic (31,3 %) uživa vsak dan, občasno – 

to je 1- do 3- krat na teden – 28,9 % vzgojiteljic, pogosto jo uživa 21,7 %, 18,1 % 

vzgojiteljic pa je nikoli ne uživa.  

Kosilo je vzgojiteljicam najpomembnejši obrok, vsak dan ga uživa 91,6 % 

anketiranih. Pogosto ga uživa 7,2 % ter 1 vzgojiteljica občasno. Tiste vzgojiteljice, 

ki redno uživajo kosilo, to počno v skupini skupaj z otroki. Menim, da je to zelo 

pozitiven razlog za redna, vsakodnevna in kakovostna kosila.  

Popoldansko malico ima vsak dan 37,4 % vzgojiteljic, pogosto 20,5 %, občasno 

34,9 % ter nikoli 7,2 % vzgojiteljic.  

Vsak dan večerja 45,8 % vzgojiteljic, pogosto 21,7 %, občasno 25,3 % ter nikoli 

7,2 % vzgojiteljic.  

Navada rednega zajtrkovanja je prehranski vzorec, ki lahko prispeva k 

zmanjševanju telesne teže pri odraslih, opuščanje zajtrka pa je povezano s 

tveganjem za nastanek debelosti pri otrocih (Gabrijelčič Blenkuš et al., 2009).  

 

OBROKI 

POGOSTOST UŽIVANJA 

Vsak dan Pogosto Občasno Nikoli 

N % N % N % N % 

Zajtrk 65 78,3 12 14,5 5 6 1 1,2 

Dopoldanska 
malica 

26 31,3 18 21,7 24 28,9 15 18,1 

Kosilo 76 91,6 6 7,2 1 1,2 0 0 

Popoldanska 
malica 

31 37,4 17 20,5 29 34,9 6 7,2 

Večerja 38 45,8 18 21,7 21 25,3 6 7,2 
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Tabela 23: Uporaba maščobe za kuhanje pri vzgojiteljicah 

VRSTA MAŠČOBE PRI 
KUHANJU 

N % 

Olje  56 67,5 

Mehka margarina 0 0 

Navadna margarina 0 0 

Maslo 6 7,2 

Mast 1 1,2 

Druga vrsta maščobe 4 4,8 

Nepravilen odgovor 16 19,3 

SKUPAJ 83 100 

 

Iz tabele je razvidno, da večina vzgojiteljic (67,5 %) pri pripravi hrane uporablja 

olje, druge maščobe pa manj. 19,3 % vzgojiteljic je obkrožilo več odgovorov, kot je 

od njih zahtevalo vprašanje.  

 

Po priporočilih za vsakdanjo pripravo jedi, naj bi izbirali tista olja, ki vsebujejo več 

nasičenih maščobnih kislin (npr. oljčno in repično olje). Druge vrste maščobnih 

živil pa naj bi uživali le občasno (Gabrijelčič Blenkuš et al. 2009). 

 

Tabela 24: Uporaba maščobe za mazanje na kruh pri vzgojiteljicah 

VRSTA MAŠČOBE ZA 
NAMAZ NA KRUHU 

N % 

Mehka margarina 7 8,4 

Navadna margarina 3 3,6 

Maslo 42 50,6 

Topljeni sir 8 9,6 

Smetana 0 0 

Mast 0 0 

Nobene 11 13,3 

Druga vrsta maščobe 3 3,6 

Nepravilen odgovor 9 10,8 

SKUPAJ 83 100 

 

Polovica vzgojiteljic (50,6 %) si na kruh namaže maslo, 13,3 % pa nič. Tudi pri tem 

vprašanju je nekaj vzgojiteljic obkrožilo več kot en odgovor (10,8 %).  
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Tabela 25: Pogostost uživanja sadja, zelenjave, mesa, mleka, ocvrtih jedi in 
slaščic 

VRSTA 
ŽIVILA 
 

POGOSTOST UŽIVANJA 

Vsak dan Pogosto Občasno 
1-krat na 

teden 
1-krat na 
mesec 

Nikoli/red
ko 

Brez 
odgovora 

N % N % N % N % N % N % N % 

Zelenjava 39 47 35 42,2 8 9,6 0 0 0 0 0 0 1 1,2 

Sadje 51 61,5 26 31,3 5 6 0 0 0 0 0 0 1 1,2 

Meso 10 12,1 26 31,3 37 44,6 4 4,8 1 1,2 3 3,6 2 2,4 

Mleko 22 26,5 17 20,5 22 26,5 10 12,1 2 2,4 9 10,8 1 1,2 

Ocvrte jedi 0 0 0 0 3 3,6 20 24,1 39 47 20 24,1 1 1,2 

Slaščice 5 6 7 8,4 32 38,5 28 33,7 9 10,8 0 0 1 1,2 

 

Redno uživanje sadja in zelenjave zmanjša tveganje za pojav bolezni srca in ožilja 

(Gabrijelčič Blenkuš et al., 2009). V obroke naj bi jih vključevali večkrat na dan. Po 

mojih podatkih kar polovica vzgojiteljic (51,8 %) ne uživa zelenjave dnevno. 47 % 

vzgojiteljic zelenjavo uživa vsak dan, kot je priporočeno.  

Pri uživanju sadja je odstotek tistih, ki jo jedo vsak dan, večji (61,5 %). 37,3 % 

vzgojiteljic sadja ne uživa dnevno.  

Meso vsak dan uživa 12,1 % vzgojiteljic. Občasno (2- do 3-krat na dan) meso 

uživa 44,6 %, nikoli oziroma redko pa 3,6 % vzgojiteljic.  

Po priporočilih (vsaj 1-krat na dan) mleko uživa le 26,5 % vzgojiteljic, 10,8 % je 

takšnih, ki mleka ne uživa skoraj nikoli. Mleko in mlečni izdelki so osnovna živila, ki 

organizmu zagotavljajo biološko visoko vredne beljakovine in kalcij. So pijače, ki 

so hranilno in energijsko bogata živila, zato ne sodijo med napitke za žejo 

(Gabrijelčič Blenkuš et al., 2009).  

Skoraj polovica vzgojiteljic (47 %) ocvrte jedi uživa 1-krat mesečno. 24,1 % jih te 

jedi uživa tedensko in ravno toliko jih take vrste hrane skoraj nikoli ne uživa. 
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Vse vzgojiteljice uživajo slaščice. Večkrat tedensko slaščice uživa 46,9 % 

vzgojiteljic, 1-krat tedensko ali manj 44,5 % vzgojiteljic, 6 % pa je takih, ki 

posegajo po njih vsak dan. Sladka živila, kamor spadajo tudi slaščice, sodijo v 

sam vrh prehranske piramide in naj bi jih uživali le občasno in v manjših količinah 

(Gabrijelčič Blenkuš et al.2009).   

59,9 % Slovencev uživa zelenjavo vsak dan, sadje pa 70,6 % Slovencev (Hlastan 

Ribič, 2009/20010). To pomeni, da vzgojiteljice pojedo manj sadja in manj 

zelenjave kot povprečni Slovenci. 

 

Tabela 26: Uživanje kave in pravega čaja pri vzgojiteljicah 

ŠTEVILO 

SKODELIC NA 

DAN 

UŽIVANJE KAVE 
UŽIVANJE 

PRAVEGA ČAJA 

N % N % 

0 18 21,7 68 81,9 

Do 2 47 56,6 15 18,1 

Več kot 2 18 21,7 0 0 

SKUPAJ 83 100 83 100 

 

Prava kava je med vzgojiteljicami zelo priljubljeno poživilo in napitek, saj jo 78,3 % 

vzgojiteljic uživa vsaj 1-krat na dan. 21,7 % je sploh ne pije. Pravi čaj pije manjši 

odstotek vzgojiteljic (18,1 %) in med njimi ni tako priljubljen.  

 

Tabela 27: Količina popite vode na dan pri vzgojiteljicah 

KOLIČINA VODE V 

LITRIH NA DAN 
N % 

Do 0,2  4 4,8 

0,2 do 0,5 22 26,5 

0,5 do 1 22 26,5 

1 do 2 27 32,5 

Več kot 2 8 9,6 

SKUPAJ 83 100 

 

Večina vzgojiteljic popije dnevno manj vode, kot je priporočeno – le 9,6 % jo popije 

več kot 2 litra na dan. Do 1 litra jo popije več kot polovica vzgojiteljic (57, 8%), od 1 

do 2 litra pa 32,5 % vzgojiteljic.   
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Pitje tekočine je nujno potrebno za vzdrževanje ravnovesja vode v telesu in pitna 

voda je najprimernejša pijača za odžejanje in nadomeščanje izgubljene tekočine 

(Gabrijelčič Blenkuš et al., 2005). 

 

Tabela 28: Sprememba načina prehrane pri vzgojiteljicah 

SPREMEMBA NAČINA 

PREHRANE V 

ZADNJIH MESECIH 

N % 

Da 15 18,1 

Ne 68 82 

SKUPAJ 83 100 

 

Prehranjevalne navade in prehranjevalni vzorec pomenita način prehranjevanja 

posameznika oziroma skupine. Vključuje izbor in količino živil, delež posameznih 

živil v prehrani, način priprave hrane in pogostost ter razporejenost uživanja 

posameznih obrokov čez dan (Maučec Zakotnik et al. 2005).  

Moji podatki kažejo, da je način prehrane v zadnjih mesecih spremenilo 18,1 % 

vzgojiteljic. Sklepam lahko, da v pozitivni smeri – skladno s priporočili za zdravo 

prehrano.  

 

Tabela 29: Razmišljanje o spremembi prehranskih navad tistih vzgojiteljic, ki 
niso spremenile načina prehrane v zadnjih mesecih. 

RAZMIŠLJANJE O 

SPREMEMBI NAČINA 

PREHRANE 

N % 

Da 28 41,2 

Ne 39 57,4 

Brez odgovora 1 1,4 

SKUPAJ 68 100 

 

Od tistih vzgojiteljic, ki načina prehrane v zadnjih mesecih niso spremenile, večina 

o tem tudi ne razmišlja (57,4 %) in so verjetno zadovoljne z načinom prehrane. 

41,2 % vzgojiteljic pa razmišlja o prehranskih spremembah, kar lahko pomeni, da 

imajo trenutno slabe prehranjevalne navade, se slabo počutijo v svoji koži in si 

želijo sprememb na bolje.    
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Da sem lahko opredelila, koliko vzgojiteljev se zdravo oziroma nezdravo 

prehranjuje, sem oblikovala kriterije splošnega zdravega in nezdravega načina 

prehranjevanja, ki so prirejeni po raziskavi Dejavniki tveganja za nenalezljive 

bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije (Zaletelj-Kragelj et al., 2004).  

 

Tabela 30: Kriteriji splošnega nezdravega prehranjevanja glede na vprašanja v 
vprašalniku 

KRITERIJ NEZDRAVO VEDENJE TOČKE 

Dnevno število obrokov 

(vprašalnik 1, vprašanje št. 22)  

2 obroka ali manj 
0 

Mleko  

(vprašalnik 1, vprašanje št. 27) 

Uživanje mleka manj 

pogosto kot 1-krat na 

dan 

0 

Zelenjava  

(vprašalnik 1, vprašanje št. 27) 

Uživanje zelenjave manj 

pogosto kot 1-krat na 

dan 

0 

Sadje  

(vprašalnik 1, vprašanje št. 27) 

Uživanje sadja manj 

pogosto kot 1-krat na 

dan 

0 

Meso  

(vprašalnik 1, vprašanje št. 27) 

Uživanje mesa dnevno 

ali večkrat na dan 
0 

Cvrtje  

(vprašalnik 1, vprašanje št. 28) 

Uživanje ocvrte hrane 1-

krat na teden ali 

pogosteje 

0 

SKUPAJ 0 
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Tabela 31: Kriteriji zdravega prehranjevanja 

KRITERIJ ZDRAVO VEDENJE TOČKE 

Dnevno število obrokov  Trije obroki ali več 3 

Zelenjava  
Dnevno uživanje 

zelenjave 
3 

Sadje  Dnevno uživanje sadja 3 

Mleko  
Dnevno uživanje mleka 

in mlečnih izdelkov 
2 

Meso  
Uživanje mesa manj kot 

1-krat dnevno 
2 

Cvrtje  
Uživanje ocvrtih jedi 3-

krat na mesec ali redkeje 
1 

SKUPAJ 14 

 

V tabeli 30 in 31 je opredeljenih 6 kriterijev zdravega in nezdravega načina 

prehranjevanja. Da sem pri izbrani skupini vzgojiteljic lahko opredelila, ali se 

prehranjuje zdravo ali nezdravo, je bilo treba posamezne kriterije točkovati. Kriteriji 

nezdravega prehranjevanja ne prinašajo nobene točke. Kriteriji zdravega načina 

prehranjevanja pa so točkovani glede na pomembnost kriterija:  

- Zelo pomembni kriteriji (vsak po 3 točke): dnevno število obrokov, dnevno 

uživanje zelenjave, dnevno uživanje sadja. 

- Manj pomembni kriteriji (vsak po 2 točki): dnevno uživanje mleka, uživanje 

mesa. 

- Najmanj pomembni kriterij (1 točka): uživanje ocvrtih jedi. 

 

Na podlagi omenjenih kriterijev in pridobljenih točk sem oblikovala novo 

spremenljivko »način prehranjevanja«.  
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Tabela 32: Način prehranjevanja po točkah 

KATEGORIJE NAČINA 

PREHRANJEVANJA 
VREDNOST 

Zelo nezdrav način 

prehranjevanja 
Od 0 do 2 točki 

Pretežno nezdrav način 

prehranjevanja 

Od 3 do 5 točk 

 

Delno nezdrav način 

prehranjevanja 
Od 6 do 7 točk 

Delno zdrav način 

prehranjevanja 
Od 8 do 10 točk 

Pretežno zdrav način 

prehranjevanja 
Od 11 do 12 točk 

Zelo zdrav način 

prehranjevanja 
Od 13 do 14 točk 

 

Nova spremenljivka – način prehranjevanja – nam bo na raziskovanem vzorcu 

pokazala, kako zdrav oziroma nezdrav je način prehranjevanja vzgojiteljic.  

 
 

Tabela 33: Porazdelitev vzgojiteljic med 6 skupin glede na to, kako zdrav 
oziroma nezdrav je način njihovega prehranjevanja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAČINA 

PREHRANJEVANJA 
N % 

Zelo nezdrav način 

prehranjevanja 
0 0 

Pretežno nezdrav način 

prehranjevanja 
7 8,4 

Delno nezdrav način 

prehranjevanja 
18 21,7 

Delno zdrav način 

prehranjevanja 
23 27,7 

Pretežno zdrav način 

prehranjevanja 
27 32,5 

Zelo zdrav način 

prehranjevanja 
8 9,7 

SKUPAJ 83 100 
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Iz tabele je razvidno, da se 9,7 % vzgojiteljic prehranjuje zelo zdravo, pretežno 

zdravo se jih prehranjuje 32,5 %, delno zdravo 27,7 %, delno nezdravo 21,7 % in 

pretežno nezdravo 8,4 % vzgojiteljic. Zelo nezdravo se ne prehranjuje nihče.  

 

Tabela 34: Pogostost nezdravega prehranjevanja v celotni skupini vzgojiteljic 

NEZDRAVO 

PREHRANJEVANJE 
N % 

Da 25 30 

Ne 58 70 

SKUPAJ 83 100 

 

Med vzgojiteljice s splošnim nezdravim prehranjevanjem sem uvrstila tiste, ki se 

prehranjujejo nezdravo, ne glede na to, ali je to zelo, pretežno ali delno zdravo. 

Tabela nam pove, da se 70 % vzgojiteljic prehranjuje zdravo. Za ostalih 30 % 

vzgojiteljic pa menim, da morajo svoje prehranjevalne navade korenito spremeniti. 

Neustrezno oziroma nezdravo prehranjevanje ima velike posledice na zdravstveno 

stanje vsakega posameznika in pripomore tudi k razvoju različnih bolezni. 

 

8.4 ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM VZGOJITELJIC 

Analiza zajema podatke o zadovoljstvu z življenjem vzgojiteljic, ki sem jih pridobila 

s pomočjo lestvice zadovoljstva z življenjem (SWLS). Lestvico sem izbrala z 

namenom, da pridobim oceno zadovoljstva z življenjem vzgojiteljic v celoti in ne 

določenih vidikov življenja kot npr. zdravje ali finance. Vsebuje določene trditve, 

vzgojiteljice pa so ocenile, v kolikšni meri se strinjajo z njimi (ocene od 1 do 7). 

Prikazani so podatki za vsako trditev iz lestvice ter podatki glede na vsoto 

doseženih točk vseh trditev skupaj.  

 

V rezultatih je zajeto 82 vzgojiteljic, saj je 1 vzgojiteljica nepravilno izpolnila 

lestvico. 4 vzgojiteljice niso ocenile po ene trditve, vendar so njihovi podatki 

vseeno  upoštevani v predstavljenih rezultatih.   

 

 



62 
 

Tabela 35: Primerjava zadovoljstva z življenjem glede na trditve med različnimi 
delovnimi dobami vzgojiteljic 

TRDITEV 

DELOVNA DOBA 

Do 5 let 
Od 6 do 15 

let 
Nad 16 let 

1 4,76 4,72 4,75 

2 4,79 4,76 4,79 

3 5,64 5,62 5,64 

4 5,12 5,10 5,12 

5 4,67 4,64 4,67 

SKUPAJ 24,98 24,84 24,97 

 

Primerjava vzgojiteljic med različnimi delovnimi dobami glede na trditve o 

subjektivni oceni zadovoljstva z življenjem kaže na to, da med povprečnimi 

vrednostmi vseh treh skupin ni razlike. Vse tri skupine vzgojiteljic so najvišje 

ocenile trditev, da so s svojim življenjem zadovoljne s povprečno vrednostjo 5 do 

6. Ostale štiri trditve pa so ocenjene s povprečno vrednostjo 4 do 5.   

 

Tabela 36: Zadovoljstvo z življenjem vzgojiteljic glede na vsoto doseženih točk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela prikazuje subjektivno oceno zadovoljstva z življenjem vzgojiteljic glede na 

7-stopenjsko lestvico. Rezultati kažejo, da največ vzgojiteljic meni (40,2 %), da so 

s svojim življenjem zadovoljne. 20,7 % jih meni, da so z življenjem delno 

zadovoljne, 14,6 % jih je s svojim življenjem zelo zadovoljnih, 12,2 % jih je delno 

nezadovoljnih. Zelo nezadovoljna je 1 vzgojiteljica.  

 

OCENA ZADOVOLJSTVA N % 

Zelo nezadovoljen (5–9 točk) 1 1,2 

Nezadovoljen (10–14 točk) 4 4,9 

Delno nezadovoljen (15–19 točk) 11 13,4 

Niti nezadovoljen niti zadovoljen (20 točk) 4 4,9 

Delno zadovoljen (2–25 točk) 17 20,7 

Zadovoljen (26–30 točk) 33 40,2 

Zelo zadovoljen (31–35 točk) 12 14,6 

Skupaj 82 100 
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Vzgojiteljice, ki so ocenjene kot zadovoljne z življenjem, menijo, da jim gre v 

življenju dobro, čeprav njihova življenja niso popolna. Četudi so takšne osebe z 

življenjem zadovoljne, pa do njega niso ravnodušne, morda so izzivi in življenjska 

rast celo razlog za zadovoljstvo. Večina ljudi v tem razredu v življenju uživa, dobro 

jim gre na pomembnih področjih: delo ali šola, družina, prijatelji in osebni razvoj. 

Te osebe lahko črpajo motivacijo iz področij, s katerimi so nezadovoljne (Diener, 

2006).  

 

Tabela 37: Povprečna vrednost ocene zadovoljstva z življenjem na 7-
stopenjski lestvici glede na delovno dobo 

DELOVNA DOBA N Povprečna vrednost 

Do 5 let 26 24,54 

Od 6 do 15 let 21 22,71 

Nad 16 let 35 26,14 

Skupaj 82 24,46 

 

Najnižje so življenjsko zadovoljstvo ocenile vzgojiteljice, ki so zaposlene od 6 do 

15 let, sledijo jim vzgojiteljice, ki so zaposlene do 5 let. Najvišje zadovoljstvo z 

življenjem so ocenile vzgojiteljice, katerih delovna doba je nad 16 let.  

Tiste vzgojiteljice, ki so zadovoljstvo z življenjem ocenile najnižje, sodijo po 

Dienerju (2006) v povprečje ljudi v gospodarsko visoko razvitih državah. Večina 

teh ljudi je načeloma zadovoljnih. Nekateri posamezniki sodijo v ta razred, ker so 

bolj ali manj zadovoljni z večino področij svojega življenja, na enem ali dveh pa 

želijo velike izboljšave. Za osebe, ki dosežejo takšen rezultat, je normalno, da bi 

rade izboljšala določene vidike svojega življenja. 
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Tabela 38: Stopnje zadovoljstva z življenjem vzgojiteljic glede na delovno 
dobo 

 STOPNJE ZADOVOLJSTVA 

ŠTEVILO 
LET 
ZAPOSLI
TVE V 
VRTCU 

Zelo 
nezadov

oljen 

Nezadov
oljen 

Delno 
nezadov

oljen 

Niti 
nezadov
oljen niti 
zadovolj

en 

Delno 
zadovolj

en 

Zadovolj
en 

Zelo 
zadovolj

en 
SKUPAJ 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Do 5 1 3,8 1 3,8 4 15,4 1 3,8 4 15,4 11 42,3 4 15,4 26 100 

6 do 15 0 0 2 9,5 5 23,8 1 4,8 4 19,1 8 38 1 4,8 21 100 

Nad 16 0 0 1 2,9 2 5,7 2 5,7 9 25,7 14 40 7 20 35 100 

 

Tabela prikazuje distribucijo vseh rezultatov o zadovoljstvu z življenjem vzgojiteljic 

glede na delovno dobo. Podatki kažejo, da je največ zadovoljnih in zelo 

zadovoljnih v skupini, ki dela v vrtcu več kot 16 let (60 %), takoj za njimi je 

skupina, ki dela v vrtcu do 5 let jih, tudi teh je skoraj toliko (57,7 %). Za 

ugotavljanje povezave med delovno dobo in zadovoljstvom z življenjem sem 

izvedla test neodvisnosti z izračunom vrednosti porazdelitve χ2 (Hi kvadrat test). 

Izračunala sem vrednost statistične značilnosti razlik med dobljenimi in 

pričakovanimi rezultati (vrednost p). Pridobljen rezultat je p=0,6900333, kar 

pomeni, da med skupinami ni statistično značilne razlike. Delovna doba in 

zadovoljstvo z življenjem vzgojiteljic nista statistično povezana.  
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9 ZAKLJUČEK 

Z diplomskim delom sem želela predstaviti življenje vzgojiteljev skozi dva dejavnika 

zdravega načina življenja, za katera mnogi avtorji pišejo, da sta najpomembnejša. 

Telesna dejavnost in zdravo prehranjevanje sta pomembna za vzdrževanje našega 

dobrega počutja in zdravja. Oblikovanje zdravega načina življenja se začne že v 

otroštvu, zato je tudi naloga vzgojiteljev, da to pomembno področje otrok predstavijo 

na pozitiven način. 

 

V prvem delu diplomskega dela teoretično opisujem zdravje, zdrav način življenja ter 

najpomembnejši determinanti zdravja. Ti dve determinanti tudi opišem v povezavi s 

poklicem vzgojitelja v vrtcu ter predstavim njihovo vlogo na tem področju. Predstavim 

tudi zadovoljstvo z življenjem kot pomembno komponento subjektivnega blagra.  

 

Raziskovalni del nam pokaže, kakšen je status vzgojiteljev na področju prehrane, 

telesne aktivnosti in zadovoljstva z življenjem. Ker take raziskave, ki bi zajemale vse 

tri podatke, pri nas še nisem zasledila, bo le-ta pripomogla tudi k spoznavanju načina 

življenja vzgojiteljev na sploh.  

 

V raziskavo je bilo zajetih 83 vzgojiteljic iz vrtca Kekec Grosuplje. V vrtcu ni 

zaposlenega nobenega vzgojitelja, zato so tudi vsi pridobljeni podatki in 

interpretacije, ki se nanašajo na mojo raziskavo, zapisane v ženski obliki.   

 

Podatke, zbrane v raziskavi, sem obdelala kvantitativno in predstavila deskriptivno. 

Uporabila sem metode osnovne statistike in jih prikazala v tabelah.  

 

Vzgojitelji so pri svojem službovanju v vrtcu vsakodnevno telesno aktivni. Njihova 

narava dela na neki način spodbuja tudi njih, da skupaj z otroki telovadijo, plešejo, se 

sprehajajo in skupaj z njimi oblikujejo vsakodnevne redne gibalne vzorce. Po 

raziskavi Zajec et al. 2010 se vzgojitelji vsakodnevno najbolj pogosto poslužujejo 

gibalnih minut. V raziskavi menijo, da je pogostost gibalnih ur znotraj vrtca 

premajhna, kljub temu da vrtci gibalne ure nadomeščajo z  različnimi organizacijskimi 

oblikami – gibalna minuta ali gibalni odmor. Vzrok za to pripisujejo premajhni 
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ozaveščenosti vzgojiteljev o njeni pozitivnih vplivih na celostni razvoj otroka, o njeni 

sistematični načrtovanosti, ciljno usmerjenih in dalj trajajočih aktivnostih.  

 

CILJ 1: Ugotoviti, kakšna je stopnja telesne dejavnosti glede na dobo zaposlitve v 

vrtcu izbrane skupine vzgojiteljev. 

Rezultati moje raziskave kažejo, da je večina vzgojiteljic neorganizirano občasno 

športno-rekreativno aktivnih (67, 5%). Najraje se sprehajajo v naravi (88 %). Tudi 

hoja v različnih oblikah in intenzivnostih predstavlja vzgojiteljicam eno od najbolj 

pogostih aktivnostih, ki jih opravljajo tudi na delovnem mestu zaradi narave njihovega 

dela. Sila in Pori (2010) pišeta v okviru 17. študije o športnorekreativni dejavnosti 

Slovencev, da tudi Slovenci najraje hodijo (58 %).  

 

Prvi od ciljev, ki sem si ga zastavila v raziskovalnem delu, zajema področje telesnih 

dejavnosti. Da sem lahko ugotovila, kakšna je stopnja telesne dejavnosti izbranega 

vzorca glede na delovno dobo oz. dobo zaposlitve v vrtcu, sem najprej oblikovala 

kriterij. V kriterij so bila vključena določena vprašanja iz vprašalnika, ki so skupaj 

tvorila osnovo za prikaz telesne dejavnosti. Z njim sem ugotovila, da so vse 

vzgojiteljice telesno aktivne in da jih je večina bolj dejavnih. Glede na pridobljene 

podatke o stopnjah telesne dejavnosti ne morem trditi, da delovna doba vzgojiteljic 

vpliva na njihovo telesno dejavnost, saj nisem ugotovila statistične povezanosti. 

Zaznala sem padec bolj dejavnih vzgojiteljic pri delovni dobi od 6 do 15 let, vendar se 

v naslednjem razredu (nad 16 let) spet poveča. Sodeč po odgovorih se telesna 

dejavnost niti ne povečuje niti ne pada. Hipoteze 1, da telesna dejavnost vzgojiteljic 

pada z večanjem delovne dobe, tako ne morem potrditi. Rezultat me je presenetil, saj 

je bilo pričakovati, da s starostjo upada tudi telesna dejavnost. Menim, da gre tu za 

vzorec vzgojiteljic, ki so vse še v zelo aktivnem obdobju. Čeprav je povprečna starost 

anketiranih vzgojiteljic 40 let oziroma je več kot polovica vzgojiteljic (54,2 %) starih 40 

let in več, nam to lahko pove, da so ozaveščene o pomenu gibanja za zdravje in 

dobro počutje. Rezultati v okviru raziskave Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni 

pri odraslih prebivalcih v Sloveniji (Zaletelj-Kragelj in Fras, 2004) kažejo, da je 

nezadostne telesne dejavnost s starostjo vedno manj. Po mnenju Zaletelj-Kragelj in 

Fras (prav tam) postane telesna dejavnost bolj redna v starosti zaradi povečanja 

zavesti o potrebnosti in koristnosti telesne aktivnosti ter je tudi več časa zanjo. Sila 
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(2010) opisuje raziskavo 17. študije o športnorekreativni dejavnosti Slovencev ter 

poroča o upadanju občasnih športnih dejavnostih, ki skoraj linearno pada s starostjo, 

medtem ko se redna dejavnost s starostjo ohranja na enaki ravni (zaznati je le močan 

padec redne telesne dejavnosti iz starostnega razreda do 25 let v starostni razred do 

34 let).  

 

CILJ 2: Ugotoviti način prehranjevanja izbrane skupine vzgojiteljev. 

Ugotavljala sem tudi način prehranjevanja izbranih vzgojiteljic. Študija Prehrambene 

navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja II (v Gabrijelčič 

Blenkuš et al., 2009) nam pove, da vsak dan zajtrkuje 65 % žensk, 93 % jih vsak dan 

kosi ter 63 % žensk vsak dan večerja. V moji raziskavi je odstotek tistih, ki zajtrkujejo, 

mnogo večji (to je 78,3 %), verjetno je temu tako zato, ker večina vzgojiteljic zajtrkuje 

na delovnem mestu skupaj z otroki. Kosilo je približno enak odstotek (91,6 %), 

večerja pa jih občutno manj (45,8 %). Vzgojiteljice so v svojem delovnem času 

otrokom zelo velik zgled oziroma motivacija tudi pri prehranjevalnih vzorcih. Rutina 

prehranjevanja v vrtcu se vsak dan ponavlja – vsak dan zajtrk, sadna malica, kosilo 

in popoldanska malica. Na neki način je pozitivna lastnost tega poklica v tem, da 

vzgojiteljice jedo skupaj z otroki, da otroci vidijo, kako se kulturno vede med 

hranjenjem, kako se uporablja določen pribor ipd. Vendar je ta ista pozitivna lastnost 

tudi izrazito negativna za samo strokovno delavko. Stalna opozarjanja, kako se je, 

pomoč otrokom pri hranjenju, prekinjanje obroka, govorjenje … hrana vzgojiteljic tako 

postane mrzla in prehitro »vržena« v želodec. Vzgojiteljica skoraj nima možnosti, da 

bi si vzela pol ure časa in pozajtrkovala oziroma kosila v miru, brez vrveža otrok. 

Praksa v vrtcih na tem področju še vedno bolj kaže na to, da vzgojiteljice kosijo z 

otroki. Vendar bi bilo po mojem mnenju treba tu narediti kakšen korak naprej. Kot 

vsak delavec bi tudi vzgojiteljica potrebovala nekaj mirnih minut, predvsem v času 

kosila, ki je eden od glavnih obrokov.       

                                                                                                  

Gabrijelčič-Blenkuš et al. (2009) navajajo, da mleko vsak dan uživa skoraj 50 % 

Slovencev. V moji raziskavi mleko vsak dan uživa le 26,5 % vzgojiteljic, kar je po 

smernicah zdravega prehranjevanja zelo malo. Hlastan Ribič (2009/2010) navaja, da 

zelenjavo vsak dan uživa 60,9 %, sadje pa 63,7 % Slovencev. V moji raziskavi 
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zelenjavo vsak dan uživa 47 %, sadje pa 61,5 % vzgojiteljic. Po smernicah zdravega 

prehranjevanja  bi morali vsaj enkrat dnevno uživati tako sadje kot zelenjavo.   

 

Če sem v raziskavi želela opredeliti, koliko vzgojiteljic se zdravo oziroma nezdravo 

prehranjuje, sem morala oblikovati kriterije. Pri tem sem si pomagala s kriteriji, ki so 

že uporabljeni v raziskavi Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih 

prebivalcih Slovenije (Zaletelj-Kragelj et al., 2004 ). Po omenjeni raziskavi se 46,5 % 

Slovencev nezdravo prehranjuje. V primerjavi med spoloma je več žensk kot moških, 

ki se zdravo prehranjuje (62,9 %). Moja raziskava je pokazala nekoliko večji odstotek 

tistih vzgojiteljic, ki se zdravo prehranjujejo (70 %). Hipotezo 2, da se izbrana skupina 

vzgojiteljic zdravo prehranjuje, tako lahko potrdim. Tak rezultat sem pričakovala, saj 

se skoraj vse vzgojiteljice večinoma prehranjujejo na delovnem mestu in vrtec kot 

ustanova skrbi tudi zato, da otroci in vzgojitelji jedo kakovostno, raznoliko in zdravo 

hrano. Živimo v obdobju, ko se zelo poudarja pomembnost zdrave prehrane. Plakati 

raznih zdravih živil, kotički z zdravo, eko prehrano v trgovinah, ozaveščanje prek 

reklamnih spotov … vse to vsaj malo pripomore k našemu zdravemu ravnanju. 

Gabrijelčič-Blenkuš et al. (2009) povzemajo, da je treba upoštevati močan vpliv 

družbenih dejavnikov na zdravo prehranjevanje – posameznik je lahko dobro 

osveščen o pravilih zdrave prehrane in obvladuje potrebne veščine priprave, pa se 

vseeno ne zmore prehranjevati zdravo, ker mu živila niso dostopna (finance), ker 

niso vedno dosegljiva ali ker za pripravo in uživanje zdrave prehrane nima ustreznih 

možnosti.   

 

CILJ 3: Ugotoviti stopnje zadovoljstva z življenjem glede na dobo zaposlitve v vrtcu 

izbrane skupine vzgojiteljev. 

Na koncu sem ugotavljala zadovoljstvo z življenjem vzgojiteljic glede na dobo 

zaposlitve v vrtcu. Najnižje so življenjsko zadovoljstvo ocenile vzgojiteljice, ki so 

zaposlene od 6 do 15 let, sledijo jim vzgojiteljice, ki so zaposlene do 5 let. Najvišje 

zadovoljstvo z življenjem so ocenile vzgojiteljice, katerih delovna doba je nad 16 let. 

Po Vrabčič Kek (2012) je bilo leta 2010 v Sloveniji zadovoljnih s svojim življenjem 85 

% oseb, od teh jih je bilo 21 % celo zelo zadovoljnih. Zelo nezadovoljni pa so bili 3 % 

oseb. Moja raziskava kaže, da je z življenjem zadovoljnih 75,5 % vzgojiteljic, od tega 

zelo zadovoljnih 14,6 %. Glede na pridobljene podatke o stopnjah zadovoljstva z 
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življenjem vzgojiteljic ne morem trditi, da delovna doba vzgojiteljic vpliva na njihovo 

zadovoljstvo z življenjem, saj nisem ugotovila statistične povezanosti. Hipoteze 3, da 

zadovoljstvo z življenjem narašča z večanjem delovne dobe vzgojiteljic, tako ne 

morem potrditi. Zadovoljstvo z življenjem je subjektivna ocena posameznika o svojem 

življenju in verjetno res ne moremo reči, da je npr. bogata oseba zadovoljna s svojim 

življenjem ali pa, da so bolni bolj nezadovoljni s svojim življenjem. Ljudje različno 

vrednotimo in ocenjujemo svoje življenje, lahko pristopimo iz čustvene strani, na 

podlagi življenjskih dogodkov – družina, delo itd. Musek in Avsec (2002) pišeta, da 

zadovoljstvo z življenjem sestavljajo posamezne domene zadovoljstva, kot so npr. 

zadovoljstvo s partnerjem, zakonom, prijatelji, ljubezen, rekreacija. Nadalje pišeta, da 

so spol, starost, izobrazba, zdravstveno stanje, prihodek ipd. v manjši meri povezani 

z življenjskim zadovoljstvom, kot so povezani notranji, psihični dejavniki. Poudarjata, 

da so razlike med mladostniki in starimi osebami majhne, in nikakor ne drži, kot bi 

morda mislili, da so ljudje v visoki starosti nezadovoljni z življenjem.  

 

ŠIBKE TOČKE RAZISKAVE IN IDEJE ZA NADALJNO DELO 

 

Večjo reprezentativnost bi dosegla, če bi zajela večji vzorec vzgojiteljev ter postavila 

odprti tip vprašanja o številu let zaposlitve v dejavnosti predšolske vzgoje, tako bi bolj 

natančno pridobila želene podatke z izračunom korelacije.  

 

Pridobljeni rezultati nam prikazujejo predvsem z zdravjem povezan vidik življenja 

vzgojiteljev. Nadaljnje raziskave bi se lahko bolj podrobno osredotočile še na ostale 

vidike njihovega delovanja in način življenja v tem poklicu – odnosi med sodelavci, 

obremenjenost na delu, ergonomija delovnega mesta itd. Zanimivo bi bilo raziskati 

zadovoljstvo vzgojiteljev na delovnem mestu in ugotoviti, ali obstaja kakšna povezava 

z njihovim splošnim zadovoljstvom z življenjem in zadovoljstvom na delovnem mestu.   

 

Z uživanjem kakovostnih in uravnoteženih obrokov vsaj 3-krat na dan, z vsaj 30-

minutnim zmernim gibanjem na dan in z izogibanjem razvadam, kot so kajenje, 

čezmerno pitje alkohola in drugih drog, bomo zelo veliko pripomogli k našemu 

zdravemu načinu življenja. To naj bo vodilo našega vsakdana na poti do zdravega 

načina življenja. 
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11 PRILOGE  

 

VPRAŠALNIK 1 
 
SPLOŠNA OCENA  STANJA 
 

1. SPLOŠNI  PODATKI 

 

1. Spol: ženski, moški 

 

2. Leto rojstva     

 

3. Kraj bivanja     

  

4. Zakonski stan: 1. samski 

              2. poročen ali živeč v zunajzakonski skupnosti 

              3. ločen 

           4. ovdovel 

                                5. drugo     

 

5. Zadnja končana šola: 1. nedokončana osnovna šola 

2. osnovna šola 

3. poklicna šola 

4. srednja šola 

5. višja šola 

6. visoka šola 

7. magisterij, doktorat 

 

6. Koliko časa ste zaposleni v dejavnosti predšolske vzgoje? 
1.  do 5 let 
2.  od 6 do 15 let 
3.  nad 16 let 

 

7. Ali ste lastnik stanovanja ali hiše, v kateri živite? 
1.  da, hiše 
2.  da, stanovanja 
3.  ne, živim kot najemnik v stanovanju 
4.  ne, živim kot najemnik v hiši 
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2. TELESNA DEJAVNOST, TELESNA  TEŽA, SKRB ZA ZDRAVJE 

 

8. V  kakšnih  oblikah  ste  gibalno/športno  aktivni ? (obkrožite ustrezno 
številko v vrstici) 

 

 nisem občasno redno 

neorganizirano, v družbi, s prijatelji 1 2 3 

neorganizirano, sam 1 2 3 

organizirano, kot član v športnem klubu, društvu 1 2 3 

organizirano pri zasebnem ponudniku (aerobika 
fitnes, ...) ali javnem zavodu (fizioterapija) 

1 2 3 

 

9. Z gibanjem oziroma športom se ukvarjam zaradi: (vsako trditev ocenite z 
ocenami od 1 do 4 ; 1 = popolnoma nepomemben razlog, 4 = pomemben razlog) 

 

1   2   3   4 1. estetskega videza svoje postave 

1   2   3   4 2. zabave, razvedrila, sprostitve 

1   2   3   4 3. ohranjanja in izboljšanja svojega zdravja in počutja 

1   2   3   4 
4. zdravljenja bolezni, ki so pogojene z 
gibalno/športno aktivnostjo 

1   2   3   4 5. vključevanja v družabno življenje 

1   2   3   4 6. boljše telesne kondicije 

1   2   3   4 7. da dajem pozitiven zgled svojim otrokom 

1   2   3   4 8. večje moči, gibčnosti, ravnotežja 

 

10. Ali kontrolirate svojo telesno težo? 
1.  da 
2.  ne 

 
11. Ali menite, da je vaša telesna teža: 

1.  premajhna 
2.  normalna 
3.  prevelika 
4.  ne vem 

 
12. Ali menite, da za svoje zdravje skrbite: 

1.  zelo dobro 
2.  kar dobro 
3.  bolj malo, premalo 
4.  skoraj nič 
5.  ne vem 
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13. Ali menite, da je vaše zdravje: 
1.  odlično 
2.  zelo dobro 
3.  dobro 
4.  slabo 
5.  zelo slabo 
 

14. Ocenite, koliko časa presedite na dan:  ___________ ur 
 

3. KAJENJE 

 

15. Ali sedaj kadite cigarete? 
1. da 
2. ne 
3. občasno, manj kot eno cigareto na dan 

 
16. Navedite število cigaret, ki jih pokadite na dan     

 

17. Ali ste kdaj prej kadili cigarete? 
1. da 
2. ne 
3. občasno, navadno manj kot eno cigareto na dan 

 
18. Kaj je pripomoglo, da ste začeli kaditi? 

1. družina 
2. sosedje 
3. sodelavci/sošolci 
4. prijatelji 

5. reklama 

 

19. Koliko ste bili stari, ko ste začeli kaditi?                    let 

 

20. Koliko let ste bili stari, ko ste prenehali s kajenjem?                let 

 
21. Navedite število cigaret, ki ste jih pokadili na dan     

 

4. PREHRANA 
 
 

22. Koliko obrokov običajno pojeste na dan?     
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23. Kako pogosto uživate posamezne obroke? (označite en odgovor v vsaki 
vrsti) 

 
 

OBROK VSAK DAN POGOSTO 

4–6 krat/teden 

OBČASNO 

1–3 krat/teden 

NIKOLI 

zajtrk 4 3 2 1 

dopoldanska 

malica 

4 3 2 1 

kosilo 4 3 2 1 

popoldanska 

malica 

4 3 2 1 

večerja 4 3 2 1 

 

24. Kje uživate obroke? 

1.  doma 

2.  izven doma 
 
 
 
 
 
 

25. Katero vrsto maščobe največ uporabljate pri kuhanju? (en odgovor) 

1.  olje 

2.  mehka margarina 

3.  navadna margarina 

4.  maslo 

5.  mast 

6. drugo vrsto maščobe 
 
 

26. Katero vrsto maščobe uporabljate kot namaz na kruh? (en odgovor) 

1.  mehka margarina 

2.  navadna margarina 

3.  maslo 

4.  topljeni sir 

5.  smetana 

6.  mast 

7.  nobene 
8. drugo vrsto maščobe 
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27.  Kako pogosto jeste naslednje vrste živil?  (označite en odgovor v vsaki vrsti) 
 
VRSTA 
ŽIVILA 

vsak dan pogosto 
4-6 

krat/teden 

občasno 
2-3 

krat/teden 

1-krat na 
teden 

1-krat na 
mesec 

nikoli / 
redko 

zelenjava 6 5 4 3 2 1 

sadje 6 5 4 3 2 1 

krompir 6 5 4 3 2 1 

meso-spl. 6 5 4 3 2 1 
govedina 6 5 4 3 2 1 

svinjina 6 5 4 3 2 1 

perutnina 6 5 4 3 2 1 

ribe 6 5 4 3 2 1 

teletina 6 5 4 3 2 1 

kunec 6 5 4 3 2 1 

divjačina 6 5 4 3 2 1 

drobovina 6 5 4 3 2 1 

klobase 6 5 4 3 2 1 

salame 6 5 4 3 2 1 

hrenovke 6 5 4 3 2 1 

šunka 6 5 4 3 2 1 

obarjene 
salame 

6 5 4 3 2 1 

mleko 6 5 4 3 2 1 

smetana 6 5 4 3 2 1 

maslo 6 5 4 3 2 1 

jogurt 6 5 4 3 2 1 

sir 6 5 4 3 2 1 

jajca 6 5 4 3 2 1 

ocvirki 6 5 4 3 2 1 

slanina 6 5 4 3 2 1 

mast - 
svinjska 

6 5 4 3 2 1 

mast - 
rastlinska 

6 5 4 3 2 1 
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28. Kako pogosto jeste/pijete naslednje vrste jedi oz. pijač?  (označite en 
odgovor v vsaki vrsti) 

 
 

VRSTA 

ŽIVILA 

vsak dan pogosto 

4–6 x na 

teden 

občasno 

2–3 x na 

teden 

1-krat na 

teden 

1-krat na 

mesec 

nikoli / 

redko 

ocvrte jedi 6 5 4 3 2 1 

ocvrti 

krompirček 

6 5 4 3 2 1 

hitra prehrana 6 5 4 3 2 1 

slaščice 6 5 4 3 2 1 

brezalkoholne 

sladke pijače 

6 5 4 3 2 1 

 
 

29. Koliko skodelic kave popijete na dan?      
 
 

30. Koliko skodelic pravega čaja popijete na dan?     
 
 

31. S koliko kockami ali polnimi žlicami sladkorja ali tabletkami sladila si 

sladkate kavo ali čaj?    

 

32. Kavo ali čaj pijete (en odgovor) 
1.  brez mleka, smetane 

2.  z mlekom 

3.  z živalsko smetano 

4.  z rastlinsko smetano 
 

33. Katero vrsto mleka uporabljate? (en odgovor) 

1.  neposneto/domače, kravje mleko 

2.  polnomastno mleko s 3,2 % maščobe 

3.  posneto mleko z 1,6 % ali manj maščobe 

4.  ne pijem mleka 
 

34. Katero vrsto kruha jeste navadno? 
1.  beli 

2.  beli mlečni 

3.  črni 

4.  polnozrnati 

5.  ne uživam kruha 
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35. Koliko vode popijete na dan? 
1.  do 2 dl 

2.  2 dl–0,5 litra 

3.  0,5 litra–1 liter 

4.  1 liter–2 litra 

5.  2 litra in več 
 
 

36. Ali navadno jedi solite dodatno pri mizi? 

1.  da 

2.  ne 
 
 

37. Ali menite, da ste v zadnjih mesecih spremenili način prehrane? 
1.  da 

2.  ne 
 
 

38. Če ste odgovorili z da, ali ste (označite) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Če ste odgovorili z ne, ali razmišljate o spremembi prehranskih navad v 
bodoče? 

1.  da 

2.  ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DA NE 

1.  zmanjšali količino maščob 1 2 

2.  zamenjali mast z oljem 1 2 

3.  povečali količino zelenjave in sadja 1 2 

4.  zmanjšali količino sladkorja 1 2 

5.  zmanjšali količino soli 1 2 
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VPRAŠALNIK 2 

 
SUBJEKTIVNA OCENA TELESNE DEJAVNOSTI 
 

1. DOMAČA  OPRAVILA 
 
 

1.  Ali izvajate lažja domača opravila (brisanje prahu, pomivanje posode, 
pospravljanje oblačil, pranje, likanje,...)? 

1.  nikoli 

2.  včasih (le če ni na razpolago druge pomoči) 

3.  večinoma (včasih ob pomoči koga drugega) 

4.  vedno (sam) 
 
 

2.  Ali izvajate težja domača opravila (pomivanje tal in oken, odnašanje vreč s 
smetmi, sekanje drv, košenje trave...)? 

1.  nikoli 

2.  včasih (le če ni na razpolago druge pomoči) 

3.  večinoma (včasih ob pomoči koga drugega) 

4.  vedno (sam) 
 

3.  Za koliko ljudi vzdržujete gospodinjstvo? 

1.  samo zase 

2.  zase in za partnerja 

3.  za večjo družino 

4.  za nobenega 
 

4.  Koliko prostorov v vašem gospodinjstvu vzdržujete? (vključno s kletjo, 

garažo, podstrešjem in ostalimi bivalnimi prostori) 

1.  1 do 6 

2.  7 do 9 

3.  10 ali več 
 

5.  Če vzdržujete sobe, v koliko nadstropjih se nahajajo? 
1.  le v enem 

2.  v dveh 

3.  v treh ali več 
 

6.  Ali si pripravljate tople obroke hrane oziroma pomagate pri pripravi? 

1.  nikoli 

2.  včasih (1- ali 2-krat na teden) 

3.  večinoma (3- do 5-krat na teden) 

4.  vedno (vsak dan) 

 

7.  Čez koliko stopnic se vsak dan povzpnete? 
1.  ne hodim po stopnicah 

2.  1 do 10 

3.  10 do 50 



87 
 

4.  60 do 100 

5.  več kot 100 
 
 

8.  Če se odpravite kam v vašem domačem kraju, kateri način transporta 
uporabite? 

1.  nikoli ne grem ven 

2.  avto 

3.  javna prevozna sredstva (avtobus ali vlak) 

4.  kolo 

5.  grem peš 
 
 

9.  Kako pogosto greste ven nakupovat? 

1.  nikoli 

2.  1-krat na teden 

3.  2- do 4-krat na teden 

4.  5- ali večkrat na teden 
 
 
 

10. Kateri način transporta uporabite, ko se odpravite nakupovat? 

1.  nikoli ne grem nakupovat 

2.  avto 

3.  javna prevozna sredstva (avtobus ali vlak) 

4.  kolo 

5.  grem peš 
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2. ŠPORTNO-REKREATIVNA AKTIVNOST 
 
 

Pri  športno-rekreativnih  aktivnostih,  s  katerimi  se  ukvarjate, s kljukico 

označite, kako pogosto jih izvajate v urah na teden! 
 
 

 
število ur na 

teden 

aktivnost 
manj 
kot 1 

1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 
če več kot 
8, koliko ur 

aerobika          

fitnes          

kolesarjenje          

hitri tek          

počasen tek          

hitra hoja          

počasna hoja          

hoja v hribe          

sprehod v 

naravi 

         

plavanje          

kegljanje          

ples          

golf          

joga          

  alpsko 

smučanje 

         

tek na smučeh          

drsanje          

kotalkanje          

jahanje          

 drugo (napišite):          
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VPRAŠALNIK 3 

 

ZADOVOLJSTVO  Z ŽIVLJENJEM 

 

Prosim vas, da natančno preberete spodnje trditve ter vsako trditev ocenite z 

oceno od 1 do 7. Številko ocene napišite na črto pred trditvijo. 

 

-   ocena 1 pomeni: sploh se ne strinjam 

-   ocena 2 pomeni: se ne strinjam 

-   ocena 3 pomeni: delno se ne strinjam 

-   ocena 4 pomeni: se niti ne strinjam niti se strinjam 

-   ocena 5 pomeni: delno se strinjam 

-   ocena 6 pomeni: se strinjam 

-   ocena 7 pomeni: popolnoma se strinjam 

 

 

Trditve 

 

                  V mnogih pogledih je moje življenje skoraj idealno. 

 

                 Razmere v mojem življenju so odlične. 

 

           _     S svojim življenjem sem zadovoljen. 

 

 _______  Do sedaj sem dobil vse pomembne stvari, ki sem si jih v življenju želel. 

 

                 Če bi se moje življenje kmalu končalo, ne bi ničesar spreminjal. 

 


