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POVZETEK: 

Gibalno dejavnost in ustrezno prehrano najpogosteje povezujemo z zdravim načinom 

ţivljenja. Razseţnosti zdravega načina ţivljenja nekateri avtorji bistveno natančneje 

razčlenjujejo, vendar pri tem pogosto naletijo na izredno razpršenost podatkov, ki jih nato 

zdruţujejo. Zato smo v tej diplomski nalogi skušali skonstruirati tak vprašalnik, ki bo zdrav 

način ţivljenja preučeval preko njegovih najizrazitejših kazalnikov. Te kazalnike smo 

poimenovali »dejavniki zdravega načina ţivljenja«. Namen diplomske naloge je bil 

skonstruirati ustrezen vprašalnik in preko njega analizirati gibalno dejavnost druţin v Beli 

krajini ter preučiti povezave med izbranimi dejavniki zdravega načina ţivljenja med starši in 

otroki.  

V vzorec raziskave smo zajeli 110 staršev in njihovih otrok, ki obiskujejo enega izmed 

belokranjskih vrtcev (Vinica, Dragatuš, Črnomelj, Metlika), in sicer tako da smo vanj zajeli 

enako število tistih staršev in njihovih otrok, ki ţivijo na vasi, kot tistih, ki ţivijo v mestu. 

 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for The Social 

Sciences). Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun frekvenc posameznih 



odgovorov, za izračun opisne statistike pa podprogram DESCRIPTIVES. Na številčnih 

spremenljivkah in tudi na ostalih ustrezno transformiranih spremenljivkah smo uporabili 

Pearson's Correlation (analiza povezave med spremenljivkami) in t-test. Statistično značilnost 

smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p < 0,05).   

Ugotovili smo, da večina staršev (73,6 %) pomen gibanja za otrokov zdrav razvoj ocenjuje 

visoko oz. najvišje (z oceno deset na deset stopenjski lestvici). Pribliţno polovica staršev 

(51,8 %) je gibalno aktivna skupaj s svojim otrokom večkrat na teden, medtem ko je 35,4 % 

staršev z otrokom gibalno aktivna vsak dan. Analiza podatkov nam je pokazala, da je gibalna 

dejavnost otrok zunaj (ob različnih vremenskih pogojih) v veliki meri odvisna od njihovih 

staršev, saj je količina gibanja otrok in njihovih staršev glede na odstotek pribliţno enaka. 

Starši so v večini (88,2 %) odgovorili, da so gibalno/športno aktivni predvsem zaradi boljšega 

počutja. Izmed vseh staršev jih 4,5 % ni gibalno/športno dejavnih. 20 % vseh otrok 

anketiranih staršev je vključenih v eno izmed organiziranih gibalnih dejavnosti. Iz analize je 

razvidno, da so to predvsem otroci mestnih vrtcev (18 otrok mestnega vrtca in 4 otroci 

vaškega vrtca), zato smo tudi hipotezo, ki pravi, da so otroci mestnih vrtcev pogosteje deleţni 

organiziranih gibalnih dejavnosti, potrdili.  

Podatki o izbranih dejavnikih zdravega načina ţivljenja kaţejo, da imajo otroci zadostno 

dnevno količino obrokov. 71,8 % otrok poje šest ali več obrokov dnevno, 23,6 % pa pet 

obrokov. 39,1 % staršev zauţije tri obroke dnevno, 36,4 % pa štiri. 24,5 % staršev kadi.  

Polovica anketiranih staršev (50 %) občasno jemlje protibolečinske tablete, 45,5 % pa nikoli. 

V pribliţno enakem razmerju je pitje alkoholnih pijač, in sicer 40,9 % staršev nikoli ne pije 

alkohola, 52,7 % občasno.  

Analiza raziskave kaţe, da bolj izobraţeni starši manj kadijo, a se tudi manj gibajo, pri analizi 

jemanja protibolečinskih tablet ni razlik glede na izobrazbo. Zato ne moremo trditi, da 

izobrazba bistveno vpliva na način ţivljenja. Lahko pa trdimo, da način ţivljenja odraslih 

vpliva na način ţivljenja otrok. Ugotavljamo tudi, da je v mestih več ponudbe za organizirane 

dejavnosti in da so pogosteje vanje vključeni otroci. Ne moremo torej trditi, da je potreba po 

dvigu splošne stopnje izobrazbe, ampak po tem, da se razširi ponudbo, poveča pestrost 

gibalnih dejavnosti za odrasle, da bodo zgled svojim otrokom. 
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SUMMARY: 

Physical activity and  appropriate nutrition are most often associated with a healthy lifestyle 

dimensions of which some authors analyze more thoroughly but they often come across 

extreme dispersion of data and then they combine them. That is why we wanted to make a 

questionnaire studying healthy lifestyle through its most significant indicators. We named 

these indicators »indicators of healthy lifestyle«. The purpose of the thesis was to make a 

suitable qustionnaire, then analyze physical activity of families in the Bela krajina region in 

the SE of Slovenia and also, to study correlations between chosen factors of healthy lifestyle 

among parents and children.  

There reaserch sample included 110 parents and their children who are enrolled in one of the 

kidergartens in Bela krajina (Vinica, Dragatuš, Črnomelj, Metlika). The percentage of parents and 

their children living in a rural environment was the same as the percentage of those living in a town. 

We processed the data with the SPSS (Statistical Package for The Social Sciences). We used 

the subroutine FREQUENCIES  for calculation of answers frequency and subroutine 



DESCRIPTIVES for calculation of descriptive statistics. On numeral variables and also on the 

rest of the corresponding transformed variables we used the Pearson's Correlation (analysis of 

correlations among the variables) and t-test. We tested the statistic features on a 5 percent risk 

level (p<0,05). 

 

We established that most parents (73,6%) rate the meaning of physical activity for a child's 

healthy growth as high or very high (rate ten on a ten-level rating scale). Approximately half 

of the parents  (51,8%) are physically active together with their child more than once a week. 

35,4% of parents are physically active with their child every day. An analysis of the data 

showed that childrens' physical activity outside (in different weather conditions) depends on 

the activity of their parents – the percentage is almost the same. The majority of the parents 

(88,2%)  answered they were physically active mostly because of better physical and 

psychological well-being after exercise. Among all the parents 4,5% are not physically active. 

20% of all children are included in one of the organized ways of physical activity. According 

to the analysis, those are mostly children from kindergartens in a town (18 children from a 

kindergarten in a town and 4 from a kindergarten in a village). Therefore we can confirm the 

hypothesis that children from a town kindergarten are participating in an organized physical 

activities more often than children from a village kindergarten. 

The chosen healthy lifestyle factors data show us children have a sufficient amount of meals on a daily 

basis.  71,8 % of children have six or more meals per day, 23,6 % have five meals per day. 

39,1 % of parents have three meals per day, 36,4 % have four meals. 24,5 % of parents are 

smokers. 

Half of the parents (50 %) are occasionally using the analgetics, 45,5 % never use them. It is 

almost the same with drinking alcohol - 40,9 % of parents never drink alcohol and 52,7 % 

drink it occasionally.  

An analysis of the research shows that better educated parents smoke less but are also less 

physically active. Education is not a significant factor in using analgetics. Therefore we 

cannot claim that the level of education affects people's lifestyle. We can say though that 

lifestyle of adults has a big influence on children's lifestyle. We can also determine there is a 

bigger choice of different physical activities in towns and that children are participating in 

them more often. We cannot claim though that there is a need for raising of the general 

education level but there is a need to expand the selection and increase the diversity of 

activities for adults so they can set a good example for their chidren.  
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1 Uvod 
 

Gibanje človeka spremlja vse ţivljenje. Ţe v zgodnjem otroštvu ob prvih poskusih otroka pri 

plazenju ali hoji je njegov spoznavni razvoj močno povezan z gibalnim. Otrok, ki zgodaj 

shodi, zgodaj usvaja prostor okoli sebe in spoznava svojo bliţnjo okolico. Informacije, ki 

izvirajo iz otrokovega telesa, zaznavanja okolja, in izkušnje, ki jih otrok dobi preko gibalnih 

dejavnosti in kreativnosti v raznih situacijah, temeljijo na otrokovem doţivljanju in dojemanju 

sveta (Videmšek, Stančevič in Sušnik, 2006). 

Otrokovi primarni potrebi sta potrebi po gibanju in igri. Z gibanjem otrok zaznava okolico, 

prostor, čas in samega sebe ter si z ugodnim počutjem pri postopnem obvladovanju svojega 

telesa pridobiva samozaupanje in samozavest (Bahovec idr., 2009). 

»Otroci uţivajo v gibanju. Celo takrat, ko morajo sedeti pri miru, bodo migali s prsti na 

nogah, udarjali z nogami po tleh ter se gugali naprej in nazaj« (Walker, 2003, str. 6). 

Otrokovo telo oz. organizem je najbolj dojemljiv za informacije iz okolja ravno v 

predšolskem obdobju, zato je le-to temeljno za njegov gibalni razvoj. Pomembno je, da so 

otroku v tem obdobju ponujene različne gibalne izkušnje, ki so osnova za nadaljnje 

kompleksnejše gibalne vzorce. Ne sme se zanemariti dejstva, da je teţko nadoknaditi, kar se 

zamudi v najzgodnejšem razvoju otroka (Videmšek, Stančevič in Sušnik, 2006). 

Ravno starši so tisti, ki imajo ključno vlogo pri spodbujanju otroka pri njegovih poskusih 

gibalnih dejavnosti. Pomembno je, da mu preko igre omogočajo razvijanje gibalnih 

sposobnosti, osnovnih gibalnih vzorcev in da otrok sprejme gibalne dejavnosti kot nekaj, kar 

mu bo skozi ţivljenje pomagalo pri premagovanju raznih napetosti ter ga ohranjalo pri 

zdravju (Videmšek idr., 2006). 

Otrok je rad v bliţini staršev, zato morajo biti navzoči ob otrokovih srečanjih z gibalnimi 

dejavnostmi, saj spodbudno druţinsko okolje ugodno deluje na razvoj otrokove osebnosti in 

njegovih vrednot (Videmšek idr., 2006). 

V prvi vrsti so vzorniki otrok njihovi starši. Da bi si otroci tekom odraščanja izoblikovali 

zdrav ţivljenjski slog, morajo biti starši za zgled ne le pri rednih gibalnih dejavnostih, temveč 

tudi pri rednem, zadostnem in pravilnem prehranjevanju, ne kajenju ter odgovornem pitju 

alkohola. 
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V diplomskem delu ţelimo analizirati gibalno dejavnost otrok v povezavi z izbranimi 

dejavniki zdravega načina ţivljenja na področju Bele krajine ter pri tem zajeti celotno 

druţino. Osredotočili se bomo tako na otrokovo gibalno dejavnost, ki zajema aktivnost celega 

telesa in je dovolj pogosta, intenzivna in primerno dolga, kot na aktivnost odraslih, pri katerih 

bomo upoštevali tisto, pri kateri uporabimo vsaj polovico mišic v repetitivni fazi krčenja (npr. 

hitra hoja, tek, hoja v hrib, pa tudi intenzivnejše delo na vrtu, kolesarjenje, hoja po gozdu …), 

ter tudi tiste gibalne dejavnosti, ki so načrtovane in organizirane. Med izbranimi dejavniki 

zdravega načina ţivljenja pa bomo zajeli prehrano, pijačo, jemanje protibolečinskih tablet, 

alkohol in kajenje, pri čemer bomo natančneje razdelili posamezen dejavnik glede na sodobne 

zdravstvene smernice. 
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2 Predmet in problem 
 

2.1 Gibalna dejavnost 
 

Gibanje je prisotno od vsega začetka razvoja človeka. Našim prednikom je najprej omogočalo 

preţivetje. Nujno potrebno jim je bilo pri nabiranju hrane, preseljevanju, begu pred 

sovraţniki. Ţivljenjske izkušnje so se prenašale iz starejših na mlajše, ključno je bilo 

posnemanje. Otroci so posnemane dejavnosti prilagodili svojim sposobnostim in dojemanju, 

kar je privedlo do zabavne igre (Videmšek, Tomazini in Grojzdek, 2007). 

»Po definiciji, ki jo uporablja tudi Svetovna zdravstvena organizacija, je telesna dejavnost 

kakršnokoli telesno gibanje, ki ga ustvarijo skeletne mišice in katerega posledica je poraba 

energije nad ravnjo mirovanja. Šport in telesno vadbo razumemo kot posebni vrsti telesne 

dejavnosti, pri čemer se šport nanaša na organizirano in planirano vadbo, vključuje pa tudi 

določeno obliko tekmovanja, medtem ko je telesna vadba namenjena izboljšanju telesne 

pripravljenosti in zdravja«. (»IVZ«, 2009) 

Gibalna dejavnost naj bi bila odločilna za dolgo in zdravo ţivljenje, saj z njo laţje 

uravnavamo vnos hrane, hitreje izločamo neustrezne vnose v telo, pospešujemo delovanje 

srca, kar omogoča hitrejši pretok krvi po telesu ipd. Da bi se izognili nevarnostim raznih 

bolezni, je torej smiselno, da smo redno gibalno dejavni. Ustrezna gibalna dejavnost pozitivno 

vpliva tudi na počutje duha in zmanjšuje moţnost stresnega ţivljenja. K boljši kakovosti 

ţivljenja pa poleg gibanja pomembno vplivata tudi zdrava prehrana in pozitiven pogled na 

ţivljenje (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 

Otrok v predšolskem obdobju svet raziskuje in zaznava preko gibanja, saj mu le-to omogoči, 

da spoznava zakonitosti in lastnosti posameznih elementov (voda se razlije, je tekoča, mokra 

in to lahko spozna le, če se z njo igra, ne pa preko televizije ali kakšnega drugega medija). 

Otrokov razvoj in dojemanje sveta sta celostna, zato primanjkljaj na enem področju lahko 

povzroči primanjkljaje na drugih (Štemberger, 2004). 

Zajčeva, Videmškova, Štihec, Pišot in Šimunič (2010) govorijo o povezanosti ali podobnosti 

terminov gibalna in/ali športna dejavnost. Poudarjajo, da ni vsaka telesna dejavnost tudi 

športna. Slednja ima seveda pozitiven učinek pri izboljšanju zdravja ali pri dobrem počutju 

posameznika, dodajajo pa še, da hoje po stopnicah ali prekopavanje vrta ne morejo enačiti s 
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športno dejavnostjo, kljub temu da taka dejavnost tudi lahko pripomore k boljši fizični 

kondiciji človeka. Trdijo, da je vsaka športna dejavnost gibalna, ne pa tudi obratno. Termina 

se pogosto zdruţita v termin gibalna/športna dejavnost ravno zaradi pozitivne interakcije 

športne in gibalne dejavnosti ter njunih pozitivnih vplivov na zdravje. 

Tudi Završnik in Pišot (2005) uporabljata termin gibalna/športna dejavnost, kadar govorita o 

predšolskih otrocih. Teţko rečemo, da gre za njihovo športno ali gibalno dejavnost, saj se 

razvijajo celostno, na vseh področjih hkrati. Tudi športna dejavnost otroka se v veliki meri 

razlikuje od športne dejavnosti odraslega človeka. Športna dejavnost odraslega se izvaja v 

prostem času z določenim namenom in je vnaprej načrtovana, sistematična in nadzirana. Pri 

otroku pa so te običajno na ravni gibalnih dejavnosti in se razlikujejo od športnih dejavnosti 

za odrasle. 

V današnjem času je opazno pomanjkanje gibanja pri ljudeh. Predvsem otroci veliko časa 

presedijo pred računalnikom ali televizijo, v šoli v razredih, po mestih so prostorske stiske v 

stanovanjih, zelenice so pozidane s trgovskimi centri. Otrok je prikrajšan za zadostno količino 

gibanja, zaradi česar je njegov telesni oz. gibalni razvoj upočasnjen. Ogroţena je odpornost 

njegovega organizma in v primeru nezadostne količine gibanja kaj hitro podleţe nemirnosti, 

neprimernemu vedenju ali nespečnosti (Videmšek, Tomazini in Grojzdek, 2007). 

Tudi Pišot, Završnik in Kropejeva (2005) so mnenja, da je današnji način ţivljenja vse preveč 

sedeč. Multimediji so sicer olajšali ţivljenje na vsakem koraku, vendar tudi odtujili človeka 

od socialnih dejavnosti, v prvi vrsti od gibalnih/športnih dejavnosti. Pomanjkanje zadostne 

količine le-teh vodi do kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so lahko tudi vzrok smrti. 

Videmškova, Tomazinijeva in Grojzdekova (2007) navajajo, da ima pri razvoju gibalnih 

sposobnosti, duševnosti in zadovoljevanju potreb po gibanju velik pomen otrokova igra, saj 

ima pomembno vlogo pri razvoju otroka v celostno, harmonično in ustvarjalno osebo. 

Pogosto slišimo, da morajo vsebine gibalnih dejavnosti izhajati iz otrok samih. Vseeno 

trdimo, da moramo odrasli ustrezno prilagoditi metode dela in otrokom ponuditi ustrezne 

vsebine, saj niso zmoţni odločiti, kaj je za njih ustrezno. Res pa je, da moramo pripraviti 

okolje tako, da se bodo otroci za to vsebino odločili spontano. Zato moramo poznati ustrezne 

metode dela in ustrezno postavitev okolja (tako pripomočkov kot tudi širšega okolja). Vse 

vsebine morajo biti prilagojene njihovim sposobnostim, lastnostim, potrebam, pa tudi 

interesom. Domišljija otrok nima meja, zato so lahko preko igre gibalno zelo kreativni. Če 
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postavimo otroku gibalno nalogo v obliki pravljice, da se poistoveti s svojim najljubšim 

knjiţnim junakom, ovire premaguje veliko laţje, z večjim veseljem. Pomembno je, da smo 

tudi odrasli kreativni in imamo dovolj bogato domišljijo, se znamo vţiveti v otroka. Gibalna 

dejavnost mora biti prijetna, otroci se morajo ob tem zabavati, dobro počutiti in sprostiti 

(Videmšek in Jovan, 2002). 

Pri kakovostnem izvajanju gibalnih dejavnosti pridejo v veliko pomoč športni pripomočki in 

igrala. V pomoč so pri razvijanju gibalnih sposobnosti, pri spoznavanju osnovnih gibalnih 

korakov in pri usvajanju temeljev za kompleksnejše športne dejavnosti v športni fazi. Pri 

športnih pripomočkih in igralih je pomembno, da so iz kakovostnega materiala, da 

zagotavljajo varnost in treba jih je znati uporabljati, da bodo doseţeni ţeleni cilji (Videmšek 

in Jovan, 2002). 

»Gibanje nas spremlja od rojstva do smrti. Redno in zadostno gibanje je še posebej 

pomembno pri otrocih in mladostnikih, saj vpliva na njihov celostni razvoj; psihični in fizični. 

Gibanje je eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju in ima zelo velik pomen v 

predšolskem obdobju, saj gibalni programi, osvojeni v tem obdobju, ostanejo trajno zapisani v 

gibalnem spominu otroka. Z gibalnimi dejavnostmi se otrok začne zavedati samega sebe v 

prostoru, oblikuje lastno identiteto, samospoštovanje ter samozavest. S tem ko se otrok 

ukvarja z vprašanjem, kako rešiti določene gibalne naloge, razvija svojo domišljijo, 

ustvarjalnost in iznajdljivost ter tako na prijeten način izraţa svoje počutje in čustva. Pri 

otroku, ki se bo redno in dovolj gibal, bo to pozitivno vplivalo na razvoj in zdravje kosti, 

sklepov, mišic, motoričnih sposobnosti (hoja, tek, skakanje, poskakovanje, preskakovanje, 

plezanje, metanje) ter na razvoj finomotoričnih sposobnosti, ki jih otrok potrebuje za pisanje 

in risanje«. (»Pomen gibanja pri otrocih«, 2014) 
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Slika 1: Stopnjevanje gibalne dejavnosti 

(Vir: http://www.malipotepuhi.si/index.php/novice/126-pomen-gibanja-pri-otrocih) 

 

Piramida prikazuje vrsto in količino gibalnih dejavnosti, ki jih lahko nadgrajujemo. Ko 

doseţemo tridesetminutno vsakodnevno zmerno gibalno dejavnost, lahko to stopnjujemo. 

Pomembno je, da se gibalna dejavnost stopnjuje postopno in je čim bolj raznovrstna. V skladu 

s priporočili strnjenimi v piramidi gibalne dejavnosti je dobro nadaljevati aerobno gibalno 

dejavnost, med katero sodijo: hitra hoja, tek, kolesarjenje, ples, planinarjenje, smučanje, tek 

na smučeh, plavanje, aerobika, košarka, nogomet. Strokovnjaki priporočajo takšno vadbo 3- 

do 5-krat na teden po 45 minut, najbolje pa vsak dan. Ko se pomikamo navzgor po piramidi 

gibalne dejavnosti, med gibalne/športne dejavnosti 2- do 3-krat tedensko vključujemo vaje za 

gibljivost in vaje za moč. Med vaje za gibljivost sodijo raztezne vaje, kot so na primer 

predklon, dotikanje prstov na nogah, dvigovanje rok nad glavo, počepi. Vaje za moč pa 

vključujejo vaje z bremeni ali uteţmi, sklece in vadbo v fitnesu. Čisto na vrhu piramide so 

dejavnosti, ki izključujejo gibanje in bi se jih morali čim bolj izogibati: gledanje televizije, 

uporaba računalnika. (»Gibanje«, 2014)  
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2.1.1 Vpliv družine na otrokov gibalni razvoj 

 

Mnogi strokovnjaki, ki preučujejo motorični razvoj predšolskega otroka, so mnenja, da starši 

odločilno vplivajo na nadaljnje ukvarjanje s športom, ko svojim otrokom skušajo pribliţati 

prve izkušnje z njim. Poleg tega ima vadba, kjer je otrok gibalno dejaven skupaj s svojimi 

starši, veliko pozitivnih učinkov. Otrok se ob starših počuti varnega, rad sodeluje in mu 

zaupa, se zabava, doţivlja uspehe ob nalogah, ki jih brez staršev ne bi zmogel opraviti. Otrok 

je tako tekmec sam s sabo, ob gibalnih uspehih je ponosen nase. Gibalne igre ob prisotnosti 

staršev mu omogočajo vse večjo spretnost, moč, hitrost in hkrati vse večjo samostojnost. 

Pomembno je, da se gibalne dejavnosti izvajajo preko igre, saj le-ta predstavlja otroku veliko 

veselje in motiviranost. Poleg igre pa otroku veliko motiviranost predstavljajo podpora, zgled 

in zainteresiranost staršev (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 

Dobro je, če starši otroka h gibalni dejavnosti spodbujajo in usmerjajo ţe v predšolskem 

obdobju. Starši kot najoţji člani druţine s svojim vključevanjem v redno gibalno vadbo 

prisostvujejo k postopnemu uveljavljanju zdravega načina ţivljenja, kar je najpomembnejša 

osebna in druţbena vrednota (Videmšek in Pišot, 2007). 

Druţina ima pri razvoju posameznika veliko vlogo. Je prva vez med otrokom in zunanjim 

svetom, ki otroku nudi zavetje, toplino in ga pripravlja na samostojno ţivljenje. S svojim 

delovanjem vpliva na otroke pozitivno ali negativno. Poleg čustvenega in socialnega razvoja 

ima zelo velik vpliv tudi na gibalni razvoj. Ţe komaj rojeni otrok ima veliko večje moţnosti, 

da posega po gibanju kot obliki ţivljenja, če mu starši v novo nastali druţinski skupnosti 

predstavljajo in nudijo ustrezno športno delovanje oz. aktivnost. Če starši svojega otroka 

gibalno zanemarjajo, se bo sicer razvil, vprašanje je le, do kakšne stopnje. H gibalnemu 

zanemarjanju se velikokrat pripisuje pomanjkanje prostega časa, neznanje in lastna 

neaktivnost ter pomanjkanje finančnih sredstev (Tušak, Marinšek in Tušak, 2009). 

Druţina, ki se zaveda, kako pomemben je kakovosten način ţivljenja, vključuje vanj tudi 

gibalne/športne aktivnosti. Te vplivajo na odnose med posameznimi člani druţine, 

intelektualni razvoj in izogibanje mnogim travmatičnim stanjem. Gibalna dejavnost nudi 

prijetno in koristno preţivljanje prostega časa. Starši lahko to otroku nudijo z zgledom 

(Videmšek, Strah in Stančevič, 2001). 
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2.1.2 Dosedanje raziskave 

 

Študija Športnorekreativna dejavnost v Sloveniji (1999; Videmšek, Strah in Stančevič, 2001) 

navaja spremembe pri športu in zdravju v Sloveniji v zadnjih letih. Ljudje so bolj ozaveščeni 

o pomenu športa (v smislu rekreacije) za navezovanje socialnih stikov. Takšen omogoča 

splošno dobro počutje in zabavo, hkrati pa vadečemu pomaga pri krepitvi samozavesti in mu 

ponuja različne izkušnje o funkcioniranju njegovega telesa. 

Kropejeva (2001; Videmšek, Strah in Stančevič, 2001) ugotavlja, da so 4–6 let stari otroci, ki 

skupaj s svojimi (športno aktivnimi) starši aktivno preţivljajo počitnice, na splošno bolj 

gibalno dejavni. 

Videmškova, Strahova in Stančevičeva (2001) ugotavljajo, da se več kot polovica otrok, starih 

4–6 let, ne ukvarja z nobeno organizirano dejavnostjo. 38 % otrok se posveča samo 

gibalni/športni dejavnosti, 5 % otrok se hkrati ukvarja z gibalno/športno in 

negibalno/nešportno dejavnostjo, 3 % otrok pa obiskujejo dejavnosti brez gibalnih dejavnosti 

(glasbena šola, tuji jeziki, slikarski kroţek ipd.). 

Neustrezna pogostost, trajanje in intenzivnost gibalnih/športnih dejavnosti druţine se najbolj 

kaţe v padcu gibalnih sposobnosti otrok v času letnih dopustov staršev in sočasno šolskih 

počitnic. Raziskava Videmškove in Pišota (2007) je namreč pokazala, da so otroci jeseni ob 

začetku šolskega leta telesno slabše pripravljeni kot ob koncu, kar pomeni, da njihove poletne 

počitnice še zdaleč niso aktivne, ali pa je njihov rezultat ob koncu šolskega leta boljši zaradi 

napredovanja v razvoju. 

Videmškova in Pišot (2007) pišeta o vplivih okolja na gibalno/športno aktivnost predšolskih 

otrok. Navajata, da starši z višjo izobrazbo in višjimi prihodki skrbneje in pogosteje izbirajo 

ustrezne gibalne dejavnosti za svoje predšolske otroke. Poudarjata, da športno dejavnejši 

starši pogosteje gibalno dejavno preţivljajo počitnice s svojimi otroki kot športno nedejavni 

starši. 

Tudi Smogavčeva (2009) v svojem diplomskem delu ugotavlja, da so skupaj s svojimi otroki 

veliko bolj gibalno dejavne mame kot očetje. Veliko otrok športno dejavnih staršev je 

vključenih tudi v organizirane gibalne/športne dejavnosti. Ugotavlja tudi, da je deleţ mestnih 

otrok vključenih v organizirano gibalno dejavnost kar dvakrat večji v primerjavi z 

vključenostjo vaških otrok. 
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Javno mnenje o gibalni učinkovitosti otrok je, da so pri izvajanju motoričnih nalog gibalno 

učinkovitejši otroci iz urbanega okolja, kljub temu pa Kranjčeva (2006) v svoji raziskavi 

navaja, da ne obstajajo statistično značilne razlike v motorični učinkovitosti otrok urbanega in 

ruralnega okolja.  

Pogorelčnikova (2006) je predvidevala, da bodo gibalno dejavnejši otroci iz mest v primerjavi 

z gibalno dejavnejšimi otroki iz vasi tekom prostega časa uspešnejši pri rezultatih na 

testiranjih, pa se je izkazalo, da otroci iz mest dosegajo slabše rezultate kot gibalno dejavnejši 

vaški otroci, kljub temu da namenijo več časa organiziranim gibalnim dejavnostim,. 

Kalish (2000; Videmšek in Pišot, 2007) govori o pozitivnem vplivu športno dejavnih staršev 

na svoje otroke. Otroci športno dejavnih mater so dvakrat bolj gibalno dejavni od otrok, ki 

imajo športno nedejavne matere. Pri vplivu očetov je opazna še večja povezava, in sicer so 

otroci športno dejavnejših očetov 3,5-krat gibalno dejavnejši od otrok športno nedejavnih 

očetov. Otroci, ki imajo športno dejavne tako matere kot očete, so šestkrat dejavnejši od otrok 

športno nedejavnih staršev. 

Rezultati raziskav »CINDI 2001/03« in »Gibalne/športne aktivnosti za zdravje 2001–2004« 

kaţejo, da je za zaščito zdravja dovolj gibalno/športno dejavnih (pet in večkrat tedensko vsaj 

30 min hoje oziroma zmerne ali intenzivne telesne aktivnosti) 32, 4 % odraslih prebivalcev v 

starostni skupini od 25 do 64 let. Na drugi strani je 16,8 % odraslih Slovencev, ki niso nič 

gibalno/športno dejavni. Minimalno gibalno/športno dejavnih je 35,5 %. Mejno zadostno za 

zaščito zdravja pa je 15,3 % odraslega prebivalstva Slovenije (Pišot, Fras in Kragelj-Zaletel, 

2005). 

»Po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) bi morali biti mladostniki zmerno do 

intenzivno telesno dejavni vsaj eno uro na dan, in sicer vse dni v tednu. Kot kaţejo podatki 

HBSC raziskave (z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju; longitudinalna 

mednarodna študija, ki vsake štiri leta po skupni metodologiji poteka v 43 drţavah Evrope in 

Severne Amerike in je narejena na reprezentativnem vzorcu učencev in dijakov, starih 11, 13 

in 15 let), pa je v Sloveniji v skladu s priporočili telesno dejavnih le dobrih 20 odstotkov 

mladostnikov, pri tem so v vseh starostnih obdobjih fantje bolj telesno dejavni kot dekleta. 

Čeprav podatki HBSC raziskave kaţejo, da je leta 2010 nekoliko večji deleţ mladostnikov 

dosegal priporočila SZO o telesni dejavnosti kot leta 2006, pa je ta deleţ še vedno premajhen. 

Poleg tega podatki kaţejo, da s starostjo telesna dejavnost upada, tako je dovolj telesno 

dejavnih največ 11-letnikov, sledijo 13- in 15-letniki. Redna in zadostna telesna dejavnost 
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pozitivno vpliva na razvoj, zdravje ter splošno dobro počutje otrok in mladostnikov. 

Pomembno je, da se mlade spodbuja in zagotavlja ustrezno telesno dejavnost«. (»IVZ«, 2011) 

 

 

2.2 Dejavniki, ki vplivajo na otrokov razvoj 
 

Obdobji otroštva in mladostništva sta burni obdobji intenzivnega razvoja (rasti, zorenja, 

izkušenj in adaptacije) (Cemič in Gregorc, 2014). Prihaja do veliko sprememb, ranljivosti in 

tudi prilagodljivosti. Rast in razvoj telesa ter duševnosti sta skladna le, če je zdrava dedna 

osnova in zdravo fizično, psihično, biološko in socialno okolje. To otroka spodbuja k razvoju 

sposobnosti do optimalnosti. Mlajši kot je otrok, večje so njegove sposobnosti rasti in razvoja 

(Kosec in Mramor, 1991). 

»Otrokov razvoj je dinamičen proces, ki ga interaktivno soodločata dednost in okolje, in sicer 

na ravni fizikalnega ter socialnega okolja. Na vse dejavnike otrokovega razvoja (rast, zorenje, 

izkušnje) ne moremo enako vplivati. Najmočnejši vpliv ima okolje na izkušnje, to je vpliv na 

razvoj skozi proces učenja. Spodbude, ki jih dobiva majhen otrok iz okolja, so senzorične, 

odzivi pa gibalni«. (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003, str. 17) 

Vplivi dednosti, okolja in otrokove samodejavnosti so rdeča nit otrokovega razvoja. Dejavniki 

so med seboj soodvisni in tesno povezani. V različnih obdobjih se pomembnost posameznega 

dejavnika spreminja. Zaradi razvojnega stanja je otrok nenehno med dvema konfliktoma. Na 

eni strani teţi k razvoju oziroma spreminjanju, na drugi strani pa k ohranjanju obstoječega. Ta 

nasprotja so pri razvoju otroka nepogrešljiva. Razvoj predstavlja spremembo različnih 

človekovih sposobnosti, spretnosti in različnosti, ki pa so trajne in odvisne od dednih 

dejavnikov, okolja in otrokove lastne aktivnosti (Videmšek in Pišot, 2007). 

Vsi trije dejavniki (dednost, okolje in samodejavnost) so med seboj tesno povezani in vplivajo 

drug na drugega. Dedne zasnove so potencial in omejitev za razvoj določenih značilnosti, 

okolje in samodejavnost pa določata, ali se bodo lastnosti razvile. Dedni potencial je bolje 

izkoriščen, če je okolje spodbudno in samodejavnost večja. Od človekove samodejavnosti pa 

je odvisno, kakšno okolje si bo ustvaril (»Temeljni dejavniki razvoja«, 2014). 
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2.2.1 Dednost 

 

Vsak otrok se rodi z nekimi prirojenimi dispozicijami. Imenujemo jih dednostni dejavniki, ki 

predstavljajo prirojene biološke osnove. Te so temelj razvoja človekovih sposobnosti in 

značilnosti. Od okolja, ki vpliva na otroka in od lastne dejavnosti je odvisno, v kolikšni meri 

se bodo te sposobnosti in značilnosti razvile. Otrokov razvoj je pogostokrat nepredvidljiv in 

celosten (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 

Videmškova in Pišot (2007) analizirata nekatere začetne raziskovalce razvoja, ki so v svojih 

teorijah opozarjali tudi na pomen gibalnega razvoja. Med njimi omenjata Freudovo 

psihoanalitično teorijo, ki poudarja pomen gibalne dejavnosti na vsaki stopnji otrokovega 

osebnostnega razvoja. Tudi Erikson v svoji psihosocialni teoriji razvoja izpostavlja vpliv 

gibalnih izkušenj na razvoj otroka, ki so po njegovem mnenju pomembne zlasti v času 

premagovanja otrokovih razvojnih kriz. Gessel trdi, da so temeljne gibalne sposobnosti dobri 

pokazatelji socialne in čustvene zrelosti, Piagetova teorija kognitivnega razvoja pa govori o 

izjemno pomembni otrokovi gibalni dejavnosti, ki omogoča razvoj kognitivnih procesov. 

»Dednostne dejavnike predstavljajo prirojene biološke osnove, ki so temelj razvoja 

človekovih sposobnosti in spretnosti«. (Pišot in Planinšec, 2005, str. 16) 

 

 

2.2.2 Okolje  

 

Zajčeva, Videmškova, Štihec, Pišot in Šimunič (2010) so mnenja, da ima na otrokov razvoj 

poleg dednosti velik vpliv tudi okolje. Med dejavnike okolja pogosto uvrščamo ţivljenjski 

stil, prehranjevanje, bolezni in gibalno dejavnost. Vplivi okolja na otrokov razvoj so lahko 

pozitivni ali negativni. Če so negativni, lahko pustijo negativne posledice tudi na kasnejše 

ţivljenje. Vsebinsko bogato in dovolj stimulativno okolje zagotavlja razvojne spodbude, ki so 

nujne, da otrok lahko vzpostavi primeren odnos z osebami v okolju. 

 

Različnost okolij omogoča drugačne moţnosti ukvarjanja z gibalnimi/športnimi dejavnostmi. 

Druţine, ki ţivijo v mestih, imajo veliko več moţnosti za različne organizirane 

gibalne/športne dejavnosti kot druţine iz vasi, ki pa imajo veliko več moţnosti za 

neorganizirane gibalne/športne dejavnosti aerobnega tipa (Tušak, Marinšek in Tušak, 2009). 
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Pogorelčnikova (2006) navaja, da mestni in vaški otroci nimajo enakih pogojev in moţnosti 

pri razvijanju gibalnih zmoţnosti. Vaški otroci imajo na voljo hišo, dvorišče, travnik, gozd, 

njive, polja, medtem ko imajo mestni otroci stanovanje z okolico, cesto, igrišče in 

telovadnico. Kar ima vaški otrok, primanjkuje mestnemu in obratno. Na vasi je pomanjkanje 

organiziranih gibalnih/športnih dejavnosti, v mestih pa pomanjkanje narave. 

Če se govori o gibanju otrok, je v ospredju osnovni motorični razvoj, s katerim se poskuša 

vplivati na otroka ţe od samega rojstva naprej. Takoj ob rojstvu je vpliv okolice na otroka 

močan in se razvija po določenih vzorcih. Bogato okolje, ki otroku omogoča različne gibalne 

vplive, spodbudno vpliva na ustvarjanje gibalnih vzorcev. Ti pa bodo vplivali na njegov 

razvoj in kvaliteto njegovega ţivljenja (Tušak, Marinšek in Tušak, 2009). 

 

 

2.2.3 Samodejavnost 

 

Samodejavnost ali otrokova lastna aktivnost se prepleta z dednostjo in okoljem. Otrok se 

odloča in prevzema stališča po lastni volji. Na nekatere dedno pogojene lastnosti zgolj z 

lastno aktivnostjo ne moremo vplivati, lahko pa nanje močno vpliva okolje, ki ga 

predstavljajo prijatelji, mediji, sorodniki. Pri izbiri imajo veliko vlogo tudi pretekle 

ţivljenjske izkušnje. Odvisno pa je od vsakega posameznika, ali bo delal po lastni volji ali bo 

prevzel mnenje koga drugega (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010).  

Otrokova lastna aktivnost se odraţa v njegovi odzivnosti do okolja z zavestnim in aktivnim 

delovanjem. Otrok si z lastnimi spretnostmi, znanji in razvojem oblikuje preobrazbo samega 

sebe in okolja. Rast, razvoj in izkušnje, ki jih otrok pridobi z lastno dejavnostjo v okolju, 

imajo velik vpliv na dogajanje in spremembe v njem samem (Videmšek in Pišot, 2007). 

Musek in Pečjak (1997) označujeta samodejavnost kot neko dejavnost, ki je zavestna pobuda 

in zamisel človeka. To je proces, ki ga sestavljajo zamisel, namera, odločitev in izvedba. 

Samodejavnost omogoča izbiranje in odločitev. 

Kadar se upoštevajo vse otrokove značilnosti in sposobnosti, je otrok uspešen. Njegova lastna 

dejavnost predstavlja zavestno in aktivno sodelovanje. Otrok sam si soustvarja lastno znanje, 



13 
 

spretnosti in lastni razvoj. Tako sodeluje v preobrazbi sebe in okolja (Pišot in Planinšec, 

2005). 

 

 

2.3 Zdrav način življenja 
 

Z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi lahko pozitivno vplivamo tako na zdravje kot na dobro 

počutje. Materialne dobrine in s tem hrepenenje po nečem boljšem, lepšem, večjem povzroča 

človeku stres ter negativno vpliva na organizem. Telo človeka v tem primeru slej ali prej na 

tak ali drugačen način opozori ali celo izda. H kakovostnemu in skladnemu razvoju zato 

izredno pripomore redna gibalna dejavnost. Ta pripomore k boljši kvaliteti ţivljenja in 

ugodno vpliva na splošno počutje (Tušak, Tušak in Tušak, 2003). 

Starši namenijo zdravju svojih otrok posebno skrb. Čeprav na dejavnike, kot sta hrup ali 

onesnaţen zrak, ne morejo vplivati, lahko poskrbijo za dobro in prijetno druţinsko klimo. 

Otrokom je treba privzgojiti odgovornost do lastnega zdravja in za to je treba skrbeti ţe v 

najzgodnejšem obdobju. Otrokova pravica je, da se nauči, kaj je zanj zdravo in kaj ne. 

(Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 

Definicije zdravja so različne. Posameznik ga doţivlja subjektivno, zato pravimo, da je 

individualno pogojeno. Najpogosteje ga opredeljujemo kot stanje telesnega in duševnega 

dobrega počutja (ocena počutja pa je vedno subjektivne narave) brez motenj v delovanju 

organizma. Zdravju vsak človek pripisuje drugačen pomen. Posamezniku pomeni dobro 

počutje, zdravniku odsotnost kliničnih znamenj bolezni in druţbi temelj za opravljanje 

druţbenih nalog (Kropej, 2007). 

Način ţivljenja je odvisen od vsakega posameznika posebej, določa pa ga okolje, v katerem 

ţivi. Načina ţivljenja se ne da hitro spreminjati, saj se le-ta razvija v tesnem medsebojnem 

učinkovanju z ţivljenjskimi pogoji. Ţivljenjski slog obsega več področij ţivljenja: slog 

gibalne/športne aktivnosti, slog prehranjevanja, vedenjski slog ipd. Temelji slogov se 

postavijo v zgodnjem otroštvu, razvijajo pa se vsak posebej postopoma skozi ţivljenje. 

Pomembno je, da pri oblikovanju otrokovega zdravega ţivljenjskega sloga sodelujejo druţina 

in prijatelji, saj so ključni akterji v njihovem ţivljenju (Kropej, 2007). 
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Z gibanjem in zdravim prehranjevanjem koristimo zdravju, imamo več energije, laţje 

dosegamo zastavljene cilje, premagujemo ţivljenjske ovire in se spoprijemamo s stresnimi 

situacijami (Govc – Erţen, 2014). 

 

 

2.3.1 Dejavniki zdravega načina življenja  

 

Obstaja več dejavnikov zdravega načina ţivljenja, nekateri izmed njih so npr. gibalna 

dejavnost, zdrava prehrana, okolje, osebna higiena. 

 

 

2.3.1.1 Gibalna dejavnost 

 

»Šport ţivljenje bogati v vseh obdobjih človekovega ţivljenja, od otroštva do pozne starosti«. 

(Karpljuk, Videmšek in Zajc, 2003, str. 17) 

 

Gavinova, Dowshen in Izenberg (2007) navajajo razlike v količini in kakovosti gibalnih 

dejavnosti. Avtorji menijo, da bodo imeli gibalno dejavnejši otroci gostejše kosti in močnejše 

mišice, teţje dodo postali preteţki, zmanjšali bodo tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, 

zniţan bo njihov krvni tlak in raven holesterola v krvi in imeli bodo boljši odnos do ţivljenja.  

 

Gibalna dejavnost pomembno vpliva tako na telesno kot duševno zdravje. Redna gibalna 

dejavnost ugodno vpliva na srce, oţilje, dihala in mišice, zdravje kosti, pripomore k 

zmanjšanju stresa in depresije, izboljšuje samospoštovanje in samozavest, krepi imunski 

sistem, izboljšuje spanec, blaţi upadanje psihofizičnih in funkcionalnih sposobnosti telesa, 

pomaga pri vzpostavljanju socialnih interakcij in socialni integraciji in tako pomembno 

prispeva h kakovosti ţivljenja ljudi v vseh starostnih skupinah (»Telesna dejavnost za 

zdravje«, 2014). 
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2.3.1.2 Zdrava prehrana 

 

Pomemben dejavnik pri ohranjanju zdravega načina ţivljenja poleg gibalne aktivnosti je 

prehrana. V prvih mesecih ţivljenja je dojenje ključnega pomena, saj materino mleko vsebuje 

vse hranilne snovi, ki jih otrok potrebuje za zdravo rast in razvoj. Z rastjo je otroku treba 

ustrezno dodajati različna ţivila. Hrana mora biti raznovrstna, vsebovati mora različna hranila 

in biti energijsko ustrezna. (Pavlič, 1998; Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 

 

»Dobra prehrana v otroštvu je pomembna za optimalno rast in razvoj. Takšna prehrana tudi: 

 pomaga otrokom vzdrţevati zdravo teţo, 

 zagotavlja gorivo za učenje in telesne dejavnosti, 

 spodbuja zdrave prehranjevalne navade, ki bodo koristile otrokom vse ţivljenje«. 

(Gawin, Dowshen in Izenberg, 2007, str. 26) 

 

»Za ohranjanje in krepitev zdravja je zelo pomembno razmerje med energijskim vnosom in 

porabo, skratka med prehranjevanjem in telesno dejavnostjo. Zdrava prehrana in redna telesna 

dejavnost vplivata na zdravje posamično in skupaj. Učinki obeh se dopolnjujejo, kar je zelo 

očitno pri zmanjševanju prekomerne telesne teţe in debelosti, telesna dejavnost pa ima 

pozitivne učinke na zdravje tudi neodvisno od prehrane. Znano je, da za ohranjanje zdravja ni 

potrebna intenzivna vadba, saj izsledki sodobne znanosti kaţejo, da ogroţenost za nastanek in 

napredovanje kroničnih nenalezljivih bolezni, pa tudi fizioloških dejavnikov tveganja zanje, 

pomembno zmanjšuje ţe pol ure vsakodnevne zmerne telesne dejavnosti. Pri tem je ključno, 

da smo telesno dejavni skozi vse ţivljenjsko obdobje, s čimer ohranjamo telesno, duševno in 

socialno čilost od otroštva do pozne starosti. Ohranjanje mišične krepkosti, gibljivosti in 

ravnoteţja pri ostarelem prebivalstvu ohranja tudi funkcionalne sposobnosti, preprečuje 

poškodbe in bistveno povečuje moţnosti aktivnega staranja«. (»Telesna dejavnost za 

zdravje«, 2014) 

 

 

2.3.1.3 Okolje 

 

»Od rojstva pa do starosti 18 let lahko kar tretjino vsega bremena bolezni pripišemo 

nevarnemu in nezdravemu okolju. Otroški organizem, posebno v zgodnjem obdobju (zarodek 

http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/zdrav_zivljenjski_slog/telesna_dejavnost_za_zdravje/
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in plod ter v prvih letih ţivljenja) je še posebej občutljiv in lahko bolj kot odrasli izpostavljen 

številnim dejavnikom iz okolja, kot so: onesnaţeno ozračje, kemikalije, neustrezna pitna 

voda, hrana in zemlja, sevanja, nezdravo bivalno okolje, hrup, tveganja povezana s 

transportom, posledice naravnih katastrof ipd«. (»Okolje in zdravje otrok«, 2014) 

 

»Okolje je ključni dejavnik za zdrav razvoj in rast ploda, dojenčka, otroka in mladostnika. 

Številne bolezni in razvojne anomalije pri otrocih in mladostnikih so povezane z nevarnostmi 

v okolju, kjer otroci ţivijo, se učijo, igrajo in delajo. Otroci so bolj občutljivi na onesnaţeno 

okolje kot odrasli, saj glede na telesno maso zauţijejo sorazmerno več hrane in vode in dihajo 

sorazmerno več zraka, večja je tudi absorpcija snovi preko koţe. Poleg tega so otroci ţe po 

naravi bolj radovedni, imajo pa manj znanja in izkušenj, zato so v večji meri izpostavljeni 

škodljivostim v okolju«. (»IVZ«, 2006) 

 

 

2.3.1.4 Osebna higiena 

 

Kukovičič Hrenova (2004) navaja, da so otroci v predšolskem obdobju najbolj izpostavljeni 

raznim bakterijam in boleznim, zato je higiena rok v tem obdobju zelo pomembna. Ravno z 

osebno higieno, med katero spadata tudi ustna in zobna, se otroke obvaruje pred raznimi 

okuţbami. Priporočljivo je, da si otrok umije zobe vsaj po zajtrku in večerji, saj s tem prepreči 

razvoj zobne gnilobe (Elliman in Bedford, 2001). 

 

 

2.3.2 Gibalna dejavnost v povezavi z zdravim načinom življenja 

 

Završnik in Pišot (2005) navajata, da ima aktiven ţivljenjski slog posredne in neposredne 

koristi pri zdravju mladih. Pomemben je pri preprečevanju prekomerne telesne teţe in 

debelosti, omogoča pogoje za oblikovanje močnejših kosti in zdravih sklepov, vzdrţuje in 

krepi primarno duševno zdravje in pozitivno samopodobo ter vzpostavlja trdne temelje 

zdravega ţivljenjskega sloga, ki ga je moč nadaljevati v odraslem ţivljenjskem obdobju. 

»Pri otrocih in mladostnikih gibanje pozitivno vpliva na celostni razvoj (telesni, čustveni, 

socialni in razvoj kognitivnih sposobnosti), v vseh starostnih skupinah pa redna gibalna 

dejavnost dokazano preprečuje nastanek in razvoj številnih kroničnih nenalezljivih bolezni, 
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kot so bolezni srca in ţilja, visok krvni tlak, sladkorno bolezen tipa 2, nekatere vrsta raka, 

osteoporozo, depresijo, pa tudi danes vse večji javno-zdravstveni problem – prekomerno 

telesno teţo in debelost«. (»Telesna dejavnost za zdravje«, 2014) 

Redna gibalna dejavnost ni pomembna le za ohranjanje zdrave telesne teţe, ampak ima 

vsesplošen ugoden vpliv na zdravje. Ugodno vpliva na krvne maščobe, krvni tlak, na krvni 

sladkor, preprečuje oz. upočasni nastanek osteoporoze, ugodno vpliva na stres, zveča 

obrambno sposobnost organizma, zmogljivost srca in pljuč ter zmanjša umrljivost zaradi 

srčno ţilnih bolezni. Vsestranske ugodne vplive na zdravje ima predvsem redna, zmerna 

gibalna dejavnost (Govc - Erţen, 2014). 

 

 

2.4 Dejavniki tveganja za zdravja 
 

2.4.1 Gibalna nedejavnost 

 

 »Za veliko ljudi je telesna pripravljenost nekaj, kar zahteva dolge ure truda v telovadnici. 

Vendar telesna pripravljenost v resnici pomeni biti zdrav in imeti telo, ki je dovolj krepko za 

vse, kar ţelite in morate početi« (Gavin, Dowshen in Izenberg, 2007, str. 52). 

Raziskovanje gibalnih/športnih dejavnosti je v zadnjih dvajsetih letih v porastu. Zaradi 

klinično dokazanih pozitivnih vplivov ustreznih gibalnih/športnih dejavnosti na kognitivni, 

socialni, telesni in duševni razvoj se raziskovalci vedno pogosteje odločajo za raziskovanje 

trenutnega stanja. Kropejeva (2001) v svoji raziskavi navaja spodbudne dejavnike, ki vplivajo 

na pogostost ukvarjanja z gibalnimi dejavnostmi predšolskih otrok. Poudarja zgled staršev, ki 

neposredno vpliva na pogostost in obliko gibalne dejavnosti. Dodaja še gibalno dejavnost 

staršev, aktivno preţivljanje prostega časa, počitnic. Pomemben dejavnik je tudi navajanje 

otroka na vsesplošno pozitivno mnenje o športu. 

Gavinova, Dowshen in Izenberg (2007) navajajo, da so posledice neredne gibalne dejavnosti 

vidne pri prekomerni teţi, debelosti, zaostajanju v senzomotoričnem razvoju in pri oslabitvi 

imunskega sistema. 

Kropejeva in Videmškova (2002) v svoji raziskavi ugotavljata, da so starši mestnega okolja 

bolje ozaveščeni glede organiziranih gibalnih/športnih dejavnosti in svoje otroke pogosteje 
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vključujejo vanje, medtem ko so otroci vaških okolij manj dejavni in vključeni v organizirane 

dejavnosti. 

»Raziskave kaţejo, da je količina časa, porabljena za gledanje televizije, kar je ena od oblik 

sedentarnega vedenja, povezana s povečanim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2. Če se 

gledanje televizije poveča za dve uri na dan, se tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 poveča 

za 20%, medtem ko vključitev 40 minutne hoje v dnevne aktivnosti to tveganje zmanjša za 

19%. Čas gledanja televizije je tudi močno povezan s pridobivanjem teţe in debelostjo, tako 

pri otrocih kot odraslih. Ugotovili so tudi, da stopnja gibalne/športne aktivnosti in čas 

posvečen gledanju televizije vsak zase vplivata na pojav povečane telesne teţe, zato 

predstavljata gibalna/športna aktivnost (neaktivnost) in dolgotrajno gledanje televizije 

(sedenje) medsebojno neodvisna dejavnika tveganja za povečano telesno teţo. Debeli ljudje 

naj bi tako preţiveli pribliţno 3,5 ur manj v stoječem času v primerjavi z vitkimi. Posledice 

gledanja televizije lahko prenesemo tudi na druge sedeče aktivnosti, kajti pri gledanju 

televizije ne gre za škodljivost same televizije, ampak škodljivost sedenja. Epidemiološke 

študije tako kaţejo dvakrat večje tveganje za pojav bolezni srca in oţilja pri moških, ki pri 

delu dolgotrajno sedijo, kot pri moških, ki opravljajo fizično delo«. (Kos, 2010) 

 

 

2.4.2 Nezdrava prehrana 

 

Nezdravo prehranjevanje je dandanes pogosto vzrok za pojav različnih teţav in bolezni. Velik 

pokazatelj neprimernega prehranjevanja je debelost. Deloma se ji lahko izognemo tako, da 

otroka ne silimo, da vse poje, mu ne nudimo hrane kot nagrade, mu nudimo zdrave prigrizke 

in ga spodbujamo h gibanju. Da bi imel otrok primerno telesno teţo, ni potrebno, da se odreka 

določeni vrsti hrane, ampak da doseţe ravnoteţje med energijskim vnosom in porabo ter 

uravnoteţenostjo prehrane. To pravilo velja tudi za odrasle, saj smo otrokom za zgled. 

Poskrbeti moramo, da otroci pijejo več vode in sadnih čajev ter uţivajo redne prehranske 

obroke (zajtrk, malica, kosilo, malica, večerja) (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 

Sakelškova (2011) staršem svetuje, da svojih otrok ne silijo pojesti vse iz kroţnika, saj to 

prispeva k debelosti. Pomembno je vzpostaviti primeren nadzor. Otrokom se mora ponuditi 

manjša količina hrane in po potrebi oziroma ţelji količino dodati. Obilnejših obrokov se 

človek teţje odvadi. 
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Vsakodnevno nam je ponujena zelo različna hrana, po kateri posegamo. Ta ni vedno 

kakovostna in ne zadošča oziroma ustreza našim dnevnim potrebam. Zauţijemo preveč ţivil z 

maščobami in slabimi ogljikovimi hidrati ter premalo beljakovin, vitaminov in mineralov. 

Telo sicer dobi veliko energijsko vrednost, vendar s tem poskrbimo za kratkotrajno sitost in 

sčasoma preveliko telesno teţo (Mavrič, 2003). 

Kaţinić Krehova (2012) navaja, da je eno od temeljnih vodil zdravega prehranjevanja otrok 

uţivanje raznolike in uravnoteţene hrane. Starši majhnih otrok bi morali vedeti, kdaj je njihov 

otrok sit in se izogniti čezmernemu hranjenju. Poudarja, da je zajtrk najpomembnejši dnevni 

obrok in da pri jedi ne smemo hiteti, ampak si za to vzeti čas. 

 

 

2.4.3 Kajenje 

 

Inštitut za varovanja zdravja (2014) navaja, da je tobak najbolj nevarna splošno uporabljana 

droga v Evropi, njegova raba pa je dejavnik tveganja za nastanek in razvoj vrste kroničnih 

nenalezljivih bolezni, ki so pogosto neposredni vzrok smrti kadilcev. Vpliv kajenja je dokazan 

pri različnih vrstah rakov, boleznih srca in oţilja ter kroničnih pljučnih obolenjih.  

Vsak četrti Slovenec, star med 15 in 64 let, in vsak peti 15-letnik kadi. Kar 70 % kadilcev 

začne redno kaditi ţe pred 19. letom starosti. V zadnjih letih se deleţ kadilcev ne zmanjšuje. 

Veča se deleţ kadilk med ţenskami in dekleti, deleţ kadilcev med moškimi in fanti pa se ne 

spreminja (»IVZ«, 2014).  

Kajenje cigaret lahko vodi v vrsto hudih zdravstvenih teţav, med katerimi so slepota, 

diabetes, teţave z erekcijo ter rak na pljučih, jetrih in debelem črevesju. Moderne cigarete so 

veliko močnejše in nevarnejše od tistih, ki so jih kadili včasih, saj jih izdelujejo na drugačen 

način in z drugimi kemikalijami (»Cigarete danes«, 2014). 

NaĎeva (2005) je proučevala športno aktivnost in kadilske navade trinajstletnih učencev in 

učenk. Ugotovila je, da je kar 25,6 % otrok staršev kadilcev ţe poskusilo kaditi, od teh večina 

učenk. V druţinah, kjer starši ne kadijo, je poskusilo kaditi 21,2 % otrok, od teh večina 

učencev.  

http://www.viva.si/Zdrav-na%C4%8Din-prehrane/9706/Lejla-Ka%C5%BEini%C4%87-Kreho-zdravnica-in-nutricionistka-Idealnih-te%C5%BE-je-toliko-kot-ljudi
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Kropejeva, Videmškova in Pišot (2008) so v svoji raziskavi iskali povezavo med 

gibalno/športno dejavnostjo in količino pokajenih cigaret. Analizirali so dve skupini otrok, 

starih 10 in 13 let (skupno 748 otrok) in ugotovili, da se pri 10. letih še ne pojavljajo razlike 

med spoloma, so pa ţe vidne razlike v prid bolj gibalno/športno dejavnim otrokom. Slednji 

pokadijo manj cigaret od gibalno/športno manj dejavnih. 

Lampe (2004) je preučeval kadilske in športne navade mladostnikov ter njihovih staršev. 

Prišel je do ugotovitve, da mladostniki, katerih starši so kadilci, pogosteje kadijo. Starši imajo 

na kajenje svojih otrok močan vpliv, s celotnim ţivljenjskim slogom, svojim stanom in 

druţbenimi razseţnostmi. 

Aţmanova (2004) je ugotavljala povezanost med kajenjem in športom v prostem času. Na 

vzorcu 870 šolarjev 4. in 8. razreda osnovne in 4. letnika srednje šole je ugotovila, da se 

otroci, ki so ţe večkrat kadili, manj ukvarjajo s športom (67,1 %) kot tisti, ki niso še nikoli 

(78,5 %). Meni, da je skupina, ki je nagnjena h kasnejšemu rednemu kajenju, skupina fantov 

ločenih staršev, ki ne obiskujejo šole, imajo slabši učni uspeh in se v prostem času ne 

ukvarjajo s športom. 

 

 

2.4.4 Alkohol 

 

Leta 2001 so v okviru raziskave Slovensko javno mnenje 2001 Stališča o zdravju in zdravstvu 

četrtič v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja RS zbrali podatke o razširjenosti pitja 

alkoholnih pijač med polnoletnimi drţavljani (vzorec je štel 1093 oseb). Rezultati kaţejo, da 

le 4 % anketiranih še nikoli v ţivljenju ni pilo alkoholnih pijač, v zadnjem letu pred anketo pa 

alkoholnih pijač ni pilo 14 % anketiranih (»Razširjenost pitja«, 2014). 

 
ESPAD – Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med 15- in 16-letniki je do 

danes v Sloveniji opravila tri raziskave – leta 1995, 1999 in 2003. Anketiranci so odgovarjali 

o pogostosti uporabe različnih drog (legalnih, ilegalnih) v vsem ţivljenju, v zadnjem letu in 

zadnjem mesecu pred anketo. Rezultati vseh treh raziskav kaţejo, da je alkohol najbolj 

razširjena droga v skupini mladostnikov starih 15–16 let. Odstotek mladih, ki je do ankete ţe 

popil kozarec alkoholne pijače, se je od raziskave leta 1995 do raziskave leta 2003 statistično 

značilno večal. Odstotek anketirancev, ki so odgovorili, da še nikoli niso pili alkoholnih pijač, 



21 
 

se je zmanjšal s 13,1 % leta 1995 na 8,7 % leta 1999. Leta 2003 pa je le 8,3 % anketiranih 

odgovorilo, da še nikoli niso pili alkoholnih pijač. V obdobju 1995–1999–2003 se je značilno 

povečal odstotek anketiranih, ki pijejo redno. Leta 1995 je redno pilo alkoholne pijače 14,1 % 

anketiranih, leta 1999 23,1 %, leta 2003 pa 25,2 %. Odgovori deklet in fantov o pogostosti 

pitja in popitih količinah alkoholnih pijač so se statistično značilno razlikovali: fantje pijejo 

pogosteje in večje količine alkoholnih pijač kot dekleta (»Razširjenost pitja«, 2014). 

 

Pitje alkoholnih pijač povzroča širjenje koţnih ţil in s tem izgubo telesne temperature, kar 

lahko v mrzlem okolju vodi do podhladitve. Alkohol močno vpliva na koordinacijo gibanja, 

presojo in reflekse, zmanjšuje pa tudi sposobnost usklajenega gibanja pri rekreaciji, športu ali 

delu. Pogostejše so poškodbe in nezgode v alkoholiziranem stanju (Hovnik Keršmanc, 

Kastelic in Zorec Karlovšek, 2006). 

 

 

2.5 Vpliv kraja bivanja na otrokov gibalni razvoj 
 

Razlike med otroki, ki na posameznem področju razvoja prehitevajo ali zamujajo za 

povprečjem, so vedno večje. Eden izmed razlogov bi lahko bilo različno bogato izkušenjsko 

okolje. Ponekod imajo otroci pestro izbiro vključevanja v gibalne dejavnosti, drugod manj 

(društva, klubi). V gibalno izkušenjskem okolju imajo otroci moţnost uporabe različnih 

športnih pripomočkov, športne opreme, ki pripomorejo k hitrejšemu pridobivanju pomembnih 

znanj ter razvijanju gibalnih sposobnosti. Vse več je razlik med otroki, ki imajo moţnost 

vključevanja v gibalne dejavnosti, in tistimi, ki te moţnosti nimajo (Pišot in Jelovčan, 2006). 

Zurčeva (2008) navaja, da je okolje tisto, ki z omogočanjem določenih moţnosti usmerja 

otrokovo intenzivnost in kakovost njegovega razvoja. Otrokova praktična izkušnja je 

ključnega pomena za to, kakšne gibalne predispozicije bo otrok razvil. Gibalne spretnosti, ki 

jih pogosteje izvaja, bo tudi prej razvil. Veliko je odvisno od okolja, ki mu nudi večje ali 

manjše moţnosti za gibalno udejstvovanje. Gre za vlogo otrokovega oţjega (druţina, šola) ali 

širšega okolja (moţnosti v kraju bivanja). 

Pojavljajo se velike razlike glede športne dejavnosti med prebivalci v različnih krajevnih 

skupnostih. Stanovalci v vaških predelih močno odstopajo, saj so veliko manj gibalno dejavni, 
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kakor ljudje v mestnem in primestnem okolju. Slednja se med seboj v količini športne 

dejavnosti ne razlikujeta, le da primestno prebivalstvo kaţe nekoliko bolj kakovosten odnos 

do športa (Doupona in Petrović, 2000). 

Planinšec (1997; Šimunič, Volmut in Pišot, 2010) je mnenja, da sta vpliva druţine in kraja 

bivanja najintenzivnejša v predšolskem obdobju, do pribliţno šestega leta. Opravil je 

raziskavo merjenja gibalnih sposobnosti predšolskih otrok iz mestnega in vaškega okolja. 

Ugotovil je, da so gibalne sposobnosti otrok iz mestnega okolja na višji ravni kot gibalne 

sposobnosti otrok iz podeţelja. 

»Razlike se pojavljajo tudi glede na to, ali druţina ţivi v mestu ali na vasi, stanujejo v bloku 

ali hiši. Druţine, ki ţivijo v mestih, imajo večjo ponudbo različnih športnih dejavnosti. Tudi 

razmišljanje mestnih ljudi o športu se razlikuje od tistih na vasi, čeprav se stanje na vasi 

spreminja v pozitivno smer. Veliko ljudi, ki ţivijo na vasi, je bilo mnenja, da je zanje telesna 

vadba ţe to, če se sprehodijo okoli svoje hiše. V mestnih središčih pa ljudje samo čakajo, kdaj 

bodo zapustili svoje bivališče, da se malo razgibajo. Razlike so tudi v sami infrastrukturi. 

Podeţelje v večini primerov nima ustreznih športnih površin, medtem ko je v mestih površin 

za ukvarjanje s športom vedno več. V mestih se posledično z izgradnjo novih športnih 

objektov povečuje tudi ponudba različnih aktivnosti za vse starostne skupine. Razlike med 

vasjo in mestom bodo ostale, predvsem zaradi tega, ker se podeţelje po številu uporabnikov 

različnih športnih storitev razlikuje tako v številčnem kot finančnem pogledu« (Kropej, 2001; 

Tušak, Tušak in Tušak, 2003, str. 54-55).  

»Otroci iz mestnega, primestnega in podeţelskega okolja nimajo enakih moţnosti za gibalno 

in športno udejstvovanje, ne glede na organizirano ali povsem neorganizirano igranje na 

prostem« (Pišot, Turk Riga in Terbiţan, 2002; Matejek in Planinšec, 2008, str. 9.). 

 

 

2.5.1 Urbana naselja 

 

Urbano okolje otrokom nudi pestro izbiro gibalnih dejavnosti. Pomembno je, da so športni 

centri v bliţini in dostopni. Zaradi večjega števila športnih površin in z izgradnjo novih 

športnih objektov se povečuje tudi moţnost ukvarjanja z različnimi gibalnimi dejavnostmi. 

Otroci iz mestnih okolij imajo več športnih površin. Starši imajo zaradi sluţbenih dolţnosti in 
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obveznosti vedno manj časa za svoje otroke, od okolja pa je odvisna kvaliteta ţivljenja 

posamezne druţine (Pompe, 2010). 

Otroci mestnega okolja imajo na voljo več kakovostnih gibalnih dejavnosti, hkrati pa je tam 

zavest o pomenu gibalnih aktivnosti bolj prisotna, in ukvarjanje z gibalno dejavnostjo toliko 

bolj priljubljeno (Šimunič, Volmut in Pišot, 2010). 

Tudi Kranjčeva (2006) je mnenja, da urbano okolje nudi večji izbor gibalnih dejavnosti za 

predšolske otroke. 

Vendar ima mestno okolje tudi nekaj pomanjkljivosti. Vsak druţinski okoliš nima primernih 

površin za izvajanje gibalnih dejavnosti na prostem. Tam preţijo tudi nevarnosti (cesta, 

zbirališča prestopnikov, kjer je mogoče najti igle, steklo ipd.), zaradi česar starši otroke 

omejujejo pri gibanju na prostem, kar je s tega stališča sicer razumljivo (Pompe, 2010). 

Kljub temu da mesta običajno nudijo veliko športnih površin (igralnice, telovadnice, igrišča), 

so starši mnenja, da jih je še vedno premalo. Menijo, da so prostori prepolni, prezasedeni, 

slabo opremljeni in ne vsebujejo dovolj športnih pripomočkov, kar prinaša tudi nevarnosti 

(Pogorelčnik, 2006). 

 

 

2.5.2 Ruralna naselja 

 

Kranjčeva (2006) meni, da so otroci vaškega okolja veliko bolj mirni, zdravi, sproščeni in 

neobremenjeni. Okolje jim ponuja svobodo pri izbiri igre in gibanja. Izbor dejavnosti je v tem 

okolju sicer manjši kot v mestih, zato morajo starši otroke peljati v mesta, če ţelijo večji izbor 

organiziranih gibalnih in drugih dejavnosti.  

V ruralnih okoljih je veliko naravnega prostora (dvorišča, travniki, polja …), zato imajo otroci 

veliko svobode gibanja v naravi, primanjkuje pa namenskih površin za športne dejavnosti in . 

organiziranih gibalnih/športnih dejavnosti (Pogorelčnik, 2006). 

Športna infrastruktura po vaseh je slabša kot v mestih. Tudi šole ne nudijo dovolj 

gibalnih/športnih programov in vsebin. Starši so prisiljeni svoje otroke peljati v mesta. 
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Podeţelski otroci pa tudi ne izkoristijo moţnosti, ki jih imajo na voljo za gibanje, ki jim jih 

nudi narava sama (Šimunič, Volmut in Pišot, 2010). 

 

  



25 
 

3 Cilji diplomske naloge 
 

V skladu s predmetom in problemom diplomskega dela smo si zastavili dva cilja: 

1. Analizirati gibalno dejavnost druţin v Beli krajini. 

 

2. Preučiti povezave med izbranimi dejavniki zdravega načina ţivljenja med starši in 

otroki. 

 

 

4 Hipoteze 
 

V skladu s cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 

H 1: Predpostavljamo, da tisti starši, ki so pogosteje gibalno dejavni, višje ocenjujejo pomen 

gibalnih dejavnosti za zdrav otrokov razvoj. 

 

H 2: Predpostavljamo, da so bolj izobraţeni starši pogosteje gibalno dejavni kot manj 

izobraţeni. 

 

H 3: Predpostavljamo, da bolj izobraţeni starši manj pogosto kadijo kot manj izobraţeni. 

 

H 4: Predpostavljamo, da bolj izobraţeni starši jemljejo manj protibolečinskih tablet kot manj 

izobraţeni. 

 

H 5: Predpostavljamo, da so otroci tistih staršev, ki so bolj gibalno aktivni, tudi sami bolj 

gibalno aktivni. 

 

H 6: Predpostavljamo, da so otroci mestnih okolij pogosteje deleţni organiziranih gibalnih 

dejavnosti kot otroci iz vaških okolij. 
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5 Metode dela 
 

5.1 Metoda 
 

Uporabili smo kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Z raziskavo 

smo ugotavljali dejansko stanje v Beli krajini glede gibalnih dejavnosti in izbranih dejavnikov 

zdravega načina ţivljenja.  

 

 

5.2 Vzorec merjencev 
 

Vzorec raziskave je bil namenski, in sicer priloţnostni. Vanj so bili naključno zajeti starši 

otrok iz štirih belokranjskih vrtcev. Dva vrtca iz vaškega (vrtec Vinica, Dragatuš) in dva iz 

mestnega okolja (vrtec Črnomelj, Metlika). 

V raziskavo smo vključili starše, ki imajo vsaj enega otroka, starega od 1 do 6 let. Analiza 

vprašalnikov obsega enako število staršev in njihovih otrok v omenjenih vrtcih. 

 

 

5.3 Vzorec spremenljivk 
 

Vzorec spremenljivk predstavlja anketni vprašalnik, ki so ga reševali starši zase in za svoje 

otroke. Vsebuje 26 vprašanj o izbranih dejavnikih zdravega ţivljenjskega sloga, med katerimi 

so vprašanja o gibalni aktivnosti, prehranjevanju in prostem času. Vprašalnik je konstrukt ţe 

obstoječih vprašalnikov, ki so bili sestavljeni za ugotavljanje zdravega ţivljenjskega sloga 

študentov (Štemberger, Krpač, Filipčič in Zajec, 2009), tajnic (Zajec, 2006), medicinskih 

sester (Mlinar, 2007) ter zaposlenih v igralnicah Hit (Valenčič, 2007), na podlagi katerih smo 

dobili preverljive in zanesljive podatke za ugotavljanje obstoječega stanja. 
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5.4 Način zbiranja podatkov 
 

Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika v mesecu januarju in februarju 2014. 

Pred začetkom smo kontaktirali ravnateljice vrtcev ter se dogovorili o načinu razdeljevanja 

vprašalnikov in njihovega vračanja. Anketne vprašalnike so vzgojiteljice razdelile staršem. Ti 

so jih izpolnili in nato vrnili vzgojiteljicam, ki so jih nato hranile v posebej za to namenjenih 

zabojčkih. Celoten proces zbiranja podatkov je izveden skladno z zahtevami Zakona o 

varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/1999). 

 

 

5.5 Metoda obdelave podatkov 
 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for The Social 

Sciences). Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun frekvenc posameznih 

odgovorov, za izračun opisne statistike sem uporabila podprogram DESCRIPTIVES. Na 

številčnih spremenljivkah in tudi na ostalih ustrezno transformiranih spremenljivkah smo 

uporabili Pearson's Correlation (analiza povezave med spremenljivkami) in t-test. Statistično 

značilnost smo preverjali na ravni 5 % tveganja (p < 0,05). 
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6 Rezultati 
 

V nadaljevanju so prikazani rezultati v tabelah in grafih. Najprej so predstavljeni splošni 

rezultati po posameznih vprašanjih, nato pa smo ločeno predstavili še rezultate analiz, s 

pomočjo katerih smo sprejeli ali ovrgli postavljene hipoteze.  

 

 

6.1 Splošno 
 

Tabela 1: Spol staršev 

Spol N % 

Ženske 94 85,5 

Moški 16 14,5 

Skupaj  110 100 

Legenda: N – število staršev; % - odstotek 

V tabeli 1 je prikazan spol anketiranih staršev. V vzorec smo zajeli 94 ţensk (85,5 %) in 16  

moških (14,5 %). 

 

Tabela 2: Starost staršev 

Starost staršev N % 

Do 30 let 23 20,9 

30–40 let 79 71,8 

Nad 40 let 8 7,3 

Skupaj  110 100 

Legenda: N – število staršev; % - odstotek 

Večina staršev je bilo starih od 30 do 40 let (79 %). Pod 30 let je bilo starih 23 anketiranih 

staršev (20,9 %) in 8 staršev je bilo starih nad 40 let (7,3 %). 
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Tabela 3: Starost otrok 

Starost otrok N % 

1–3 24 21,8 

3–6 86 78,2 

Skupaj  110 100 

Legenda: N - število otrok; % - odstotek 

Iz tabele 3 je razvidno, da je večina otrok anketiranih staršev iz drugega starostnega obdobja 

(78,2 %) in precej manj iz prvega starostnega obdobja (21,8 %). 

 

Tabela 4: Okolje bivanja 

Okolje bivanja N % 

Mesto 55 50 

Vas ali primestje 55 50 

Skupaj  110 100 

Legenda: N - število anketiranih; % - odstotek 

Iz tabele 5 razberemo, da polovica anketiranih staršev in njihovih otrok ţivi v mestu (50 %) in 

polovica na vasi ali v primestju (50 %). 

 

Tabela 5: Pogostost izvajanja gibalnih dejavnosti zunaj 

Pogostost izvajanja gibalnih 
aktivnosti zunaj 

SONČNO VREME PADAVINE (dež, megla, sneg) 

Odrasli Otrok Odrasli Otrok 

N % N % N % N % 

Vedno 63 57,3 69 62,7 3 2,7 2 1,8 

Pogosto 40 36,4 40 36,4 37 33,6 35 31,8 

Občasno 7 6,4 1 0,9 67 60,9 69 62,7 

Nikoli  0 0 0 0 3 2,7 4 3,6 

Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek 

Tabela 5 prikazuje, kako pogosto so starši in otroci gibalno dejavni zunaj ob sončnem 

vremenu in padavinah. Razvidno je, da je otrokova gibalna dejavnost precej odvisna od 

gibalne dejavnosti staršev. Ob sončnem vremenu je vedno gibalno dejavnih staršev zunaj kar 

57,3 %, pogosto 36,4 % in občasno 6,4 %. Rezultati za njihove otroke so nekoliko višji, saj je 

kar 62,7 % otrok, ki so ob sončnem vremenu vedno gibalno dejavni zunaj, 36,4 % je takih 

otrok, ki so pogosto, in 0,9 % tistih, ki so občasno gibalno dejavni zunaj ob sončnem 

vremenu. 
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Rezultati se precej spremenijo pri gibalnih dejavnostih zunaj ob padavinah. 2,7 % staršev in 

3,6 % otrok ni nikoli gibalno dejavnih, pribliţno enako število je staršev (60,9 %) in otrok 

(62,7 %), ki so občasno gibalno dejavni v takem vremenu zunaj, pogosto jih je 33,6 % staršev 

in 31,8 % otrok ter 2,7 % staršev in 1,8 % otrok, ki so kljub vremenu vedno gibalno dejavni 

zunaj. 

 

Tabela 6: Vzrok gibalne/športne dejavnosti staršev 

Vzrok gibalne/športne 
dejavnosti staršev 

N % 

Boljše počutje 97 88,2 

Vzdrževanje telesne kondicije 8 7,3 

Nasvet zdravnika 0 0 

Nisem športno/gibalno 
aktiven/aktivna 

5 4,5 

Skupaj 110 100 

Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek 

Velika večina anketiranih staršev je gibalno/športno dejavnih zaradi boljšega počutja (88,2 

%), osem anketiranih (7,3 %) zaradi vzdrţevanja telesne kondicije in pet anketiranih (4,5 %)  

ni gibalno/športno dejavnih. Nasvet zdravnika ne vpliva na gibalno/športno dejavnost staršev, 

saj na to moţnost ni nihče podal odgovora. 

 

Tabela 7: Pomembnost trditve, da "gibalna dejavnost otroka pripomore k hitrejšemu razvoju na 
drugih področjih" (1 - popolno nestrinjanje, 5 - popolno strinjanje) 

Gibalna dejavnost otroka 
pripomore k hitrejšemu 
razvoju na drugih področjih 

N % 

1 0 0 

2 0 0 

3 2 1,8 

4 30 27,3 

5 78 70,9 

Skupaj  110 100 

Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek 

Tabela prikazuje kar velik odstotek števila odgovorov staršev (70,9 %), ki se popolnoma 

strinjajo s trditvijo, da gibalna dejavnost otroka pripomore k hitrejšemu razvoju na drugih 

področjih. 27,3 % je takih, ki pomembnost trditve ocenjujejo z oceno niţje (4) in 1,8 % 
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staršev ocenjuje pomembnost trditve s srednjo vrednostjo (3). Na najniţji moţnosti strinjanja 

s trditvijo (1, 2) ni odgovora podal nihče. 

 

Tabela 8: Količina gibanja staršev in otroka (1 - nikakor dovolj aktiven, 5 - popolnoma dovolj 
aktiven) 

Količina gibanja starša in 
otroka 

STARŠI (mati oz. oče - 
anketiranec) 

OTROK 

N % N % 

1 3 2,7 1 0,9 

2 19 17,3 0 0 

3 46 41,8 32 29,1 

4 30 27,3 54 49,1 

5 12 10,9 23 20,9 

Skupaj  110 100 110 100 

Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek 

Pojavljajo se razlike v oceni zadovoljive količine gibanja pri starših in otrocih. 46 staršev 

(41,8 %) je srednje zadovoljnih s količino svojega gibanja (ocena 3 na lestvici), medtem ko je 

večina staršev (49,1 %) zadovoljna s količino gibanja svojih otrok (ocenili z oceno 4 na 

lestvici od 1 do 5). Le trije starši (2,7 %) menijo zase, da nikakor niso dovolj aktivni in eden 

(0,9 %), da njegov otrok nikakor ni dovolj aktiven (ocena 1 na lestvici). 10,9 % staršev meni, 

da so sami popolnoma dovolj aktivni, medtem ko jih 20,9 % tako meni za svoje otroke. 

 

Tabela 9: Pogostost gibalnih dejavnosti staršev skupaj s svojim otrokom 

Pogostost gibalnih dejavnosti 
staršev skupaj s svojim 
otrokom 

N % 

Vsak dan 40 35,4 

Večkrat na teden 57 51,8 

Samo med vikendi 12 10,9 

Samo med letnim dopustom 0 0 

Nikoli, ker nisem gibalno 
dejaven/dejavna skupaj s 
svojim otrokom 

1 0,9 

Nikoli, ker je otrok vključen v 
organizirane športne dejavnosti 

0 0 

Skupaj 110 100 

Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek 

Tabela 9 prikazuje pogostost gibalnih dejavnosti staršev skupaj s svojim otrokom. 57 

anketiranih staršev (51,8 %) je gibalno dejavnih skupaj s svojim otrokom večkrat na teden. 
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35,4 % je gibalno dejavnih skupaj z otrokom vsak dan, 10,9 % samo med vikendi in ena 

druţina (0,9 %) ni nikoli gibalno dejavna skupaj s svojim otrokom. 

 

Tabela 10: Vključenost otrok v organizirano gibalno dejavnost 

Vključenost otrok v 
organizirano gibalno dejavnost 

N % 

DA 22 20 

NE 88 80 

Skupaj  110 100 

Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek 

Iz tabele 10 je razvidno, da je od vseh otrok 22 (20 %) takih, ki so vključeni v organizirano 

gibalno dejavnost in 88 (80 %) takih, ki niso vključeni v nobeno organizirano gibalno 

dejavnost. 

 

Tabela 11: Ovira slabega vremena pri gibalni dejavnosti zunaj (1 - zelo ovira, 5 - sploh ne ovira) 

Ovira slabega vremena za 
gibalno nedejavnost zunaj 

N % 

1 5 4,5 

2 17 15,5 

3 52 47,3 

4 32 29,1 

5 4 3,6 

Skupaj 110 100 

Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek 

Iz tabele 11 razberemo, da je 47,3 % staršev, ki jih slabo vreme pri gibalni neaktivnosti zunaj 

srednje ovira. 4,5 % staršev zelo ovira in 3,6 % anketiranih staršev takšno vreme sploh ne 

ovira. 

 

Tabela 12: Število obrokov otrok na dan 

Število obrokov  N % 

1 0 0 

2 1 0,9 

3 1 0,9 

4 3 2,7 

5 26 23,6 

6 ali več 79 71,8 

Skupaj 110 100 

Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek 
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Večina otrok zauţije na dan šest ali več obrokov (71,8 %), 26 (23,6 %) je takšnih, ki zauţijejo 

pet obrokov dnevno, trije otroci (2,7 %) zauţijejo štiri obroke in po eden (0,9 %) tri ali dva 

obroka dnevno. 

 

Tabela 13: Število obrokov staršev na dan 

Število obrokov  N % 

1 0 0 

2 6 5,5 

3 43 39,1 

4 40 36,4 

5 15 13,6 

6 ali več 6 5,5 

Skupaj 110 100 

Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek 

Večina staršev (39,1 %) zauţije 3 ali 4 (36,4 %) obroke dnevno. 13,6 % jih zauţije pet 

obrokov dnevno in 5,5 % staršev jih zauţije šest ali več. Dva obroka dnevno zauţije 5,5 % 

staršev. 

 

Tabela 14: Kajenje staršev 

Ali kadite? N % 

DA 27 24,5 

NE 83 75,5 

Skupaj 110 100 

Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek 

Tabela 14 nam prikazuje, da 27 staršev (24,5 %) kadi in 83 staršev (75,5 %) ne kadi. 

 

Tabela 15: Pitje alkoholnih pijač 

Pitje alkoholnih pijač N % 

Občasno 58 52,7 

Pogosto 7 6,4 

Redno 0 0 

Nikoli 45 40,9 

Skupaj 110 100 

Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek 



34 
 

Iz tabele 15 je razvidno, da 45 anketiranih staršev (40,9 %) nikoli ne pije alkoholnih pijač, 58 

(52,7 %) jih pije občasno in 7 staršev (6,4 %) pije alkoholne pijače pogosto. Redno ne pije 

noben. 

Tabela 16: Jemanje protibolečinskih tablet ali preventivnih zdravil 

Jemanje tablet N % 

Redno 2 1,8 

Pogosto 3 2,7 

Občasno 55 50 

Nikoli 50 45,5 

Skupaj 110 100 

Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek 

Tabela 16 prikazuje, da 50 % staršev jemlje tablete občasno in 45,5 % staršev tablet ne jemlje 

nikoli. Trije anketirani starši (2,7 %) so podali odgovor, da jemljejo tablete pogosto in dva 

(1,8 %) redno. 

 

Tabela 17: Sedenje otrok pred televizijo ali računalnikom na dan, teden in čez vikend 

Sedenje pred televizijo ali 
računalnikom (povprečje v minutah) 

Otroci vaškega vrtca Otroci mestnega vrtca 

Na dan 48,80 53,11 

Na teden 285,35 314,36 

Čez vikend 119,07 146,13 

 

Tabela 17 nam prikazuje, da otroci mestnih vrtcev nekoliko več presedijo pred televizijo ali 

računalnikom kot otroci iz vaških vrtcev (otroci iz mest presedijo pribliţno 4 minute na dan 

več pred televizijo ali računalnikom kot otroci iz vasi, ravno tako pribliţno 29 minut več na 

teden in 27 minut več čez vikend). 

 

Tabela 18: Mnenja staršev o zadostni dnevni količini gibalne dejavnosti za zdravje otrok in njih 
samih 

Ocena zadostne dnevne 
količine gibanja (povprečje v 
minutah) 

Vaški vrtec Mestni vrtec 

Starši  65,62 74,82 

Otroci  67,89 78,73 
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Iz tabele 18 je razvidno, da starši otrok mestnega vrtca tako sebi kot svojim otrokom dnevno v 

povprečju pripisujejo več minut gibalne dejavnosti, v primerjavi z oceno staršev vaških 

vrtcev. Starši otrok vaškega vrtca menijo, da je za zdravje njihovih otrok dnevno v povprečju 

dovolj 67,89 minut gibalnih dejavnosti in zase 65,62 minut. Starši otrok mestnega vrtca pa 

menijo, da je za zdravje njihovih otrok dnevno v povprečju dovolj 78,73 minut gibalnih 

dejavnosti in zase 74,82 minut. 
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6.2 Ovrednotenje hipotez 
 

H 1: Predpostavljamo, da tisti starši, ki so pogosteje gibalno dejavni, višje ocenjujejo 

pomen gibalnih dejavnosti za zdrav otrokov razvoj. 

 

Tabela 19: Gibalna dejavnost staršev 

Gibalna dejavnost staršev (v minutah) Srednja vrednost Standardni odklon 

Na teden 403,09 439,3 

Na dan čez vikend  122,73 105,3 

Na dan med počitnicami 173,14 153,2 

 

Tabela 19 nam prikazuje, da so starši na teden povprečno gibalni 6 ur 40 min. Čez vikend 2 

uri na dan in med počitnicami povprečno 2 uri 40 min na dan. 

 

Tabela 20: Pomembnost gibanja za otrokov zdrav razvoj (1 - nepomembno, 10 - pomembno) 

Pomembnost gibanja za 
otrokov zdrav razvoj 

N % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 1 0,9 

7 1 0,9 

8 12 10,9 

9 15 13,6 

10 81 73,6 

Skupaj 110 100 

Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek 

Iz tabele 20 je razvidno, da je 81 staršev (73,6 %) ocenilo pomembnost gibanja za otrokov 

zdrav razvoj najvišje na lestvici (z oceno 10). Pribliţno enako število staršev je omenjeno 

pomembnost ocenilo z oceno 9 (13,6 %) in oceno 8 (10,9 %). Dva anketiranca sta se z oceno 

na lestvici strinjala niţje od 8; eden z oceno 7 (0,9 %) in eden z oceno 6 (0,9 %). 
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Tabela 21: Izračun povezanosti gibalne dejavnosti staršev skozi celo leto s stopnjo ocene gibalne 
dejavnosti za zdrav otrokov razvoj 

 

Pearsonov koeficient korelacije Koeficient Statistična 

pomembnost 

Gibalna dejavnost staršev na teden 

vs 

Stopnja ocene gibalne dejavnosti za zdrav otrok razvoj 

0,061 0,526 

 

Za preverjanje hipoteze 1 smo skonstruirali kompozitno spremenljivko, ki je vključevala čas 

gibalnih dejavnosti odraslih čez teden. Druga spremenljivka predstavlja oceno gibalnih 

dejavnosti za otrokov razvoj. Povezanost smo ugotavljali s Pearsonovim koeficientom 

korelacije. Ta je pokazal šibko povezavo med spremenljivkama (0,061; sig. 0,526), zato H 1 

zavračamo. 

 

 

H 2: Predpostavljamo, da so bolj izobraţeni starši pogosteje gibalno dejavni kot manj 

izobraţeni.  

 

Tabela 22: Stopnja izobrazbe staršev 

Stopnja izobrazbe N % 

Osnovna šola 3 2,7 

Srednja šola 54 49,1 

Visoka šola 49 44,5 

Magisterij ali doktorat 4 3,5 

Skupaj  110 100 

Legenda: N - število staršev; % - odstotek 

Največ staršev ima končano srednjo šolo (49,1 %). 44,5 %  staršev ima  zaključeno visoko 

šolo, 2,7 % ima končano osnovno šolo in 3,5 % jih je dokončalo magisterij. 
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Tabela 23: Gibalna dejavnost staršev glede na izobrazbo 

Gibalna dejavnost 
glede na izobrazbo 

N Srednja vrednost Standardni odklon 

Manj izobraženi starši 57 714 685,4 

Bolj izobraženi starši 53 683 498,4 

Legenda: N - število odgovorov 

Tabela nam prikazuje, da so manj izobraţeni starši v povprečju pogosteje gibalno dejavni od 

bolj izobraţenih in to za 30 min. 

 

Graf 1: Povprečna gibalna dejavnost staršev glede na izobrazbo 

 

 

Iz slike je razvidno, da se je pokazalo nasprotno od predvidenega. Bolj izobraţeni starši so v 

povprečju manj gibalno aktivni kot manj izobraţeni. Kljub temu t-test ni pokazal statistično 

značilnih razlik (t = -0,269; sig. = 0,788). H 2 ovrţemo. 
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H 3: Predpostavljamo, da bolj izobraţeni starši manj pogosto kadijo kot manj 

izobraţeni. 

 

Tabela 24: Izračun razlik v pogostosti kajenja glede na izobrazbo staršev 


2
 

 

Vrednost 
2
 

preizkusa 
Statistična pomembnost 

Izobrazba staršev 

vs 

Kajenje staršev 

 

4,933 0,026  

 

 

Graf 2: Kajenje staršev 

 

 

Pri H 3 smo imeli dve skupini staršev, in sicer bolj in manj izobraţene. S hi-kvadrat 

preizkusom smo primerjali količino kajenja med njimi. Izkazalo se je, da se pojavljajo 

statistično značilne razlike v količini kajenja med tema dvema skupinama (
2 

=4,933; 

sig.=0,026), zato H 3 sprejmemo. 
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H 4: Predpostavljamo, da bolj izobraţeni starši jemljejo manj protibolečinskih tablet 

kot manj izobraţeni. 

 

Tabela 25: Jemanje protibolečinskih tablet staršev glede na izobrazbo 

Jemanje tablet staršev glede 
na izobrazbo  

Manj izobraženi Bolj izobraženi 

N % N % 

Neustrezno jemanje 32 56,1 28 52,8 

Ustrezno jemanje 25 43,9 25 47,2 

Skupaj 57 100 53 100 

 

Iz tabele 25 je razvidno, da v ustreznem jemanju protibolečinskih tablet med bolj in manj 

izobraţenimi starši ni razlik. Razlika je pri neustreznem jemanju tablet, in sicer 3,3 % bolj 

izobraţenih staršev poje več tablet.  

 

Graf 3: Jemanje protibolečinskih tablet 

 

 

Iz slike je razvidno, da ni opaziti razlik v jemanju tablet med bolj in manj izobraţenimi starši. 

Tudi hi-kvadrat nam ni pokazal razlik. Njegova vrednost je znašala 0,121, minimalna 

pričakovana vrednost pa bi morala biti vsaj 24,09. Hipoteze 4, ki pravi, da bolj izobraţeni 

starši jemljejo manj protibolečinskih tablet kot manj izobraţeni, ne moremo potrditi. 
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H 5: Predpostavljamo, da so otroci tistih staršev, ki so bolj gibalno aktivni, tudi sami 

bolj gibalno aktivni. 

 

Tabela 26: Izračun povezanosti gibalne aktivnosti staršev z gibalno aktivnostjo otrok 

Pearsonov koeficient korelacije Koeficient Statistična pomembnost 

Gibalna aktivnost staršev 

vs 

Gibalna aktivnost otrok 

0,800 0,000 

 

 

Graf 4: Gibalna dejavnost otrok in staršev 

 

 

Pri H 5 smo ugotavljali povezanost količine gibalnih aktivnosti med starši in otroki. Rezultati 

so pokazali, da so otroci gibalno aktivnejših staršev tudi sami gibalno aktivnejši (0,800; 

sig.=0,000). Povezava med spremenljivkama je statistično značilna, zato H 5 sprejmemo.   
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H 6:  Predpostavljamo, da so otroci mestnih okolij pogosteje deleţni organiziranih 

gibalnih dejavnosti kot otroci iz vaških okolij. 

 

Tabela 27: Izračun razlik v obiskovanju organiziranih gibalnih dejavnosti med otroki iz mestnih in 
vaških vrtcev 


2
 

 

Vrednost hi-

kvadrata 

Statistična 

pomembnost 

Otrok mestnega ali vaškega vrtca 

vs 

Vključenost v org. gibalno dejavnost 

11,136 0,001  

 

 

Graf 5: Vključenost otrok v organizirano gibalno dejavnost 

 

 

V analizo smo zajeli dve skupini otrok, in sicer otroke mestnih in vaških vrtcev. Ugotavljali 

smo razliko v količini vključenosti v organizirane gibalne dejavnosti. Rezultati kaţejo, da je 

statistično značilno več otrok mestnih kot vaških vrtcev vključenih v organizirane gibalne 

dejavnosti (vrednost 
2 
=11,136; sig.=0,001), zato hipotezo sprejmemo.
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7 Razprava 
 

V diplomski nalogi smo ţeleli analizirati gibalno dejavnost druţin v Beli krajini in preučiti 

povezave med izbranimi dejavniki zdravega načina ţivljenja med starši in otroki. 

Z raziskavo smo pridobili podatke o gibalni dejavnosti in izbranih dejavnikih zdravega načina 

ţivljenja. Na podlagi pridobljenih podatkov smo analizirali gibalno dejavnost otrok in 

njihovih staršev, ugotavljali povezave med izbranimi dejavniki zdravega načina ţivljenja med 

starši in otroki ter iskali razlike v količini gibalnih dejavnosti otrok med vaškima in mestnima 

vrtcema.  

Vzorec je obsegal 110 staršev, od tega je odgovarjalo 85,5 % ţensk in 14,5 % moških. 

Vprašalnik so reševali starši štirih izobrazbenih stopenj. Osnovno šolo jih je končalo 2,7 %, 

srednjo šolo 49,1 %, visoko šolo 44,5 %, magisterij ali doktorat pa 3,5 %.  

Starši so v večini (51,8 %) skupaj gibalno dejavni s svojim otrokom večkrat na teden, 35,4 % 

pa je takih, ki so gibalno dejavni skupaj z otrokom vsak dan. Kar 95,5 % staršev odgovarja, da 

jim gibalno dejavnost skupaj z njihovim otrokom onemogoča pomanjkanje časa. 

Z raziskavo smo preučevali tudi kraj bivanja oz. obiskovanja vrtca, ki ima različen vpliv pri 

nudenju in spodbujanju otrokovega gibalnega razvoja. Raziskava je pokazala, da je izmed 

vseh anketiranih staršev v organizirano gibalno dejavnost vključenih 20 % njihovih otrok. 

Ljudje iz primestja in vasi imajo tako večjo prednost pri gibalni dejavnosti v naravi (hoja po 

gozdu, tek po poljskih poteh), vendar pa je ponudba različnih gibalnih/športnih dejavnosti 

slabša kot v mestih. Obravnavane druţine ţivijo v mestih in na vaseh, polovica (50 %) je 

takih, katerih otroci obiskujejo mestni vrtec, in polovica tistih, katerih otroci obiskujejo vaški 

vrtec. 

Postavili smo šest hipotez. Prvo hipotezo, ki pravi, da tisti starši, ki so pogosteje gibalno 

dejavni, višje ocenjujejo pomen gibalnih dejavnosti za zdrav otrokov razvoj, smo analizirali s 

Pearsonovim koeficientom korelacije. Iz tabele 21 razberemo povezanost med časom, ki ga 

starši namenijo gibalnim dejavnostim čez teden in stopnjo ocene staršev, ki določa 

pomembnost gibalnih dejavnosti za otrokov zdrav razvoj. Ugotovili smo, da je povezava med 

gibalno dejavnejšimi starši in stopnjo njihove ocene gibanja za zdrav razvoj otrok šibka, zato 

smo hipotezo ovrgli.  
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Starši imajo velik vpliv pri izboru gibalnih dejavnosti ter na sodelovanje otrok. Podpora 

staršev je ključna pri rednem ukvarjanju otrok z gibalno dejavnostjo. Otroka lahko peljejo na 

športno igrišče ali mu pokaţejo najvarnejšo pot v šolo s kolesom ali peš (Fras, 2002). 

Tušak, Marinškova in Tušak (2009) so mnenja, da je redna vadba v okviru druţine velikega 

pomena, saj si s tem otrok pridobi zdrave navade. Da bi se otrokovi genetski potenciali dobro 

razvili, mora otrok prejeti primerno število draţljajev. V prvih letih svet dojema »telesno« in 

ne razumsko, zato so pri celovitem razvoju pomembne primerne spodbude in pravilno 

vodenje. Starši velikokrat naredijo napako in škodo otroku, ko mu zaradi strahu pred 

poškodbami ali zgolj nečistočo gibalne dejavnosti omejujejo. 

Pišot in Fras (2005) sta mnenja, da gibalna dejavnost pozitivno vpliva tako na telesni kot tudi 

emocionalni, kognitivni in socialni razvoj. Celostno razvit otrok je zdrav oziroma v 

ravnoteţju z okoljem. Če otrok ohranja gibalno/športno aktivnost skozi svoje odraščanje, ta 

postane del njegovega načina ţivljenja. Z njo pozitivno vpliva na svoj organizem (krepi 

mišice, sklepe, kosti, dvig srčno-ţičnih kapacitet, dvig gibalnih sposobnosti) in na duševno 

počutje (zmanjševanje stresa, dvig samozavesti in samopodobe, prebuditev številnih čustev). 

Ob gibanju telo postane pozornejše na komunikacijo z lastnim telesom, kar pomeni, da bo 

otrok prej zaznal, kaj potrebuje njegovo telo. 

Drugo hipotezo, ki pravi, da so bolj izobraţeni starši pogosteje gibalno dejavni, smo 

ugotavljali s t-testom. Iz tabele 23 razberemo, da se bolj izobraţeni starši v povprečju za 30 

minut tedensko manj ukvarjajo z gibalno dejavnostjo, kakor manj izobraţeni starši, zato smo 

tudi to hipotezo ovrgli. 

Tudi Brkljetova (2012) v svoji raziskavi ugotavlja, da višina izobrazbe ni statistično značilno 

povezana s pogostostjo gibalne dejavnosti. 

Izobrazba staršev pomembno vpliva na vključevanje otrok v gibalne dejavnosti. Izobrazba je 

dejavnik, ki vpliva na mnenje staršev o gibalni dejavnosti in na materialni poloţaj druţine. V 

večini primerov višja izobrazba nakazuje boljše stanje druţine. Premoţnejši si lahko 

privoščijo boljše pogoje vadbe in dodatno opremo ter s tem otroke dodatno motivirajo in 

animirajo (Tušak, Marinšek in Tušak, 2009). 
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Tretjo hipotezo, ki pravi, da bolj izobraţeni starši manj kadijo, smo preverjali s hi-kvadrat 

preizkusom. Tabela 24 nam prikazuje izračun razlik v pogostosti kajenja glede na izobrazbo 

staršev (bolj in manj izobraţeni). Pokazale so se razlike v količini kajenja med tema dvema 

skupinama. Ker so razlike statistično značilne, smo hipotezo potrdili. 

Četrto hipotezo, ki pravi, da bolj izobraţeni starši jemljejo manj protibolečinskih tablet, smo 

preverjali s hi-kvadrat preizkusom in jo ovrgli. Tabela 25 nam prikazuje pogostost jemanja 

protibolečinskih tablet glede na izobrazbo staršev. Razlika je minimalna, zato nam tudi hi-

kvadrat ni pokazal razlik. Njegova vrednost (0,121) je bila niţja od minimalne pričakovane 

(24,09). 

Peto hipotezo, ki pravi, da so otroci, katerih starši so bolj gibalno dejavni, tudi sami bolj 

gibalno dejavni, smo preverjali s Pearsonovim koeficientom korelacije. Tabela 26 nam 

prikazuje povezavo med spremenljivkama, saj so otroci gibalno dejavnejših staršev tudi sami 

bolj gibalno dejavni. Hipotezo smo sprejeli. 

Brkljetova (2012) v svoji raziskavi ugotavlja povezanost gibalnih/športnih dejavnosti otrok in 

njihovih staršev med tednom, ob koncu tedna in med počitnicami. Ugotovi, da je v vseh treh 

primerih gibalna dejavnost otrok odvisna od gibalne dejavnosti njihovih staršev. Če se starši 

več ukvarjajo z gibalno dejavnostjo, so tudi njihovi otroci več gibalno aktivni.  

Bolkova (2011) navaja, da imajo starši več moţnosti za sprostitev kot otroci. Kljub 

prekomerni zaposlitvi imajo odrasli moţnost, da si organizirajo svoj čas in vanj vključujejo 

gibanje. Otroci te moţnosti nimajo, so podrejeni svojim staršem. Od druţine oziroma staršev 

je odvisno, koliko gibalnih dejavnosti bodo ponudili svojim otrokom. 

Šesto hipotezo, ki pravi, da so otrocih mestnih okolij pogosteje deleţni organiziranih gibalnih 

dejavnosti kot otroci iz vaških okolij, smo preverjali s hi-kvadrat preizkusom in jo potrdili. 

Tabela 27 nam prikazuje statistično pomembne razlike, saj se bistveno več otrok mestnih 

vrtcev vključuje v organizirane gibalne dejavnosti. 

Tudi raziskava Niderlove (2012) prikazuje, da je v organizirano gibalno dejavnost vključenih 

več otrok mestnih vrtcev kakor iz vaških.  

Raziskave so pokazale, da so mestni otroci v primerjavi z vaškimi gibalno dejavnejši. Ţe 

samo okolje otroku nudi več druţabnosti in ga seznanja s številnimi gibalnimi dejavnostmi in 

različnimi rekviziti (Kropej, 2002). 
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Mestni in vaški otroci imajo različne pogoje pri razvoju posameznih gibalnih spretnostih in 

motoričnih sposobnosti. Mestni otroci imajo po večini na voljo stanovanje, okolico, igrišče in 

telovadnico, vaški pa hišo, dvorišče, polja, gozdove, njive. Kar ima mestni otrok, primanjkuje 

vaškemu in obratno. Mestni otroci nimajo na razpolago narave, vaškim pa primanjkuje 

organiziranih gibalnih dejavnosti (Pompe, 2010 in Pogorelčnik, 2006). 
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8 Zaključek 
 

V diplomski nalogi smo ţeleli analizirati gibalno dejavnost druţin v Beli krajini in preučiti 

povezave med izbranimi dejavniki zdravega načina ţivljenja med starši in otroki. 

V raziskavo smo zajeli starše in njihove otroke, ki obiskujejo enega izmed belokranjskih 

vrtcev. 

Za potrebe raziskave smo skonstruirali anketni vprašalnik, s katerim smo pridobili podatke, na 

podlagi katerih smo analizirali gibalno dejavnost otrok in njihovih staršev, ugotavljali 

povezave med nekaterimi dejavniki zdravega načina ţivljenja med starši in otroki ter iskali 

razlike v količini gibalnih dejavnosti otrok v dveh vaških in mestnih vrtcih. 

Vzorec anketirancev je zajemal 110 staršev in njihovih otrok, ki obiskujejo enega izmed 

belokranjskih vrtcev. 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for The Social 

Sciences). Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun frekvenc posameznih 

odgovorov, za izračun opisne statistike sem uporabila podprogram DESCRIPTIVES. Na 

številčnih spremenljivkah in tudi na ostalih ustrezno transformiranih spremenljivkah smo 

uporabili Pearson's Correlation (analiza povezave med spremenljivkami) in t-test. Statistično 

značilnost smo preverjali na ravni 5 % tveganja (p < 0,05). 

Analiza vprašalnika je pokazala, da starši visoko na lestvici od 1 do 5 ocenjujejo zadostno 

količino gibalnih dejavnosti njihovih otrok, medtem ko zase ocenjujejo nekoliko niţje. Tudi 

pomembnost gibanja otrok za njihov zdrav razvoj starši ocenjujejo visoko na lestvici od 1 do 

10, kar 73,6 % staršev pomembnost ocenjuje najvišje. V veliki večini (70,9 %) se tudi 

strinjajo, da gibalna dejavnost otroka pripomore k hitrejšemu razvoju otroka na drugih 

področjih.  

51,8 % staršev je gibalno dejavnih skupaj s svojim otrokom večkrat na teden, medtem ko jih 

je vsak dan aktivnih 36,4 %. Gibalno dejavnost skupaj z otroki staršem v večini primerov 

onemogoča pomanjkanje časa. Starši sami so gibalno dejavni predvsem zaradi boljšega 

počutja (88,2 %), 4,5 % pa jih ni gibalno dejavnih. 
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V raziskavi smo ugotovili, da večina otrok dnevno prejme zadostno število obrokov (pet ali 

šest), medtem ko starši v večini pojedo tri ali štiri obroke dnevno. Ker imajo starši velik vpliv 

na svoje otroke, bi jim morali biti pri načinu in količini prehranjevanja za boljši zgled. 

Ugotovili smo, da je 75,5 % anketiranih staršev nekadilcev in 24,5 % kadilcev. Nekaj manj 

kot polovica anketiranih (40,9 %) jih nikoli ne pije alkoholnih pijač, 52,7 % jih pije občasno. 

Podoben rezultat se je pokazal pri jemanju protibolečinskih tablet, 45,5 % jih nikoli ne jemlje, 

50 % jih jemlje občasno. 

Gibalna dejavnost otrok je statistično pomembno povezana z gibalno dejavnostjo staršev. Če 

so starši več gibalno dejavni, so tudi otroci več gibalno dejavni. 

Predvidevali smo, da gibalno dejavnejši starši višje ocenjujejo pomen gibalnih dejavnosti za 

zdrav otrokov razvoj in da so bolj izobraţeni starši pogosteje gibalno dejavni, toda tega nismo 

mogli potrditi. 

Potrdili smo domnevo, da so otroci mestnih okolij oz. vrtca pogosteje deleţni organiziranih 

gibalnih dejavnosti, česar otroci vaških vrtcev nimajo toliko na razpolago in so preveč 

oddaljeni od mesta, da bi jih starši tja peljali. 

V zaključku bi poudarili, da je bil v raziskavi vzorec anketiranih staršev relativno majhen in 

priloţnosten, zato bi pri posploševanju hipotez morali razširiti vzorec.  

Belokranjske starše pa ţelimo kljub temu spodbuditi, da bodo zgled svojim otrokom. Če 

namreč ţelijo, da bi njihovi otroci odrasli v zdrave in gibalno dejavne posameznike, bi se 

morali starši še bolj potruditi pri svojem zgledu in vplivu nanje ter omejiti količino kajenja, 

pitje alkohola in jemanje protibolečinskih tablet ter tako gojiti pri sebi in otroku zdrav način 

ţivljenja. 
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10 Priloga 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

 

Spoštovani starši, 

 

Sem Anica Hudelja, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

V svojem diplomskem delu delam raziskavo o gibalnih dejavnostih in izbranih dejavnikih 

zdravega načina ţivljenja predšolskih otrok v Beli krajini. Prosila Vas bi, če bi si vzeli 

nekaj časa in odgovorili na spodaj zastavljena vprašanja. Vaši odgovori mi bodo v veliko 

pomoč. Anketni vprašalnik je namenjen staršem otrok, starih od 1 do 6 let. 

Vprašalnik je anonimen, dobljene podatke bom uporabila izključno za izdelavo diplomske 

naloge. Za odgovore in Vaš čas se Vam ţe vnaprej lepo zahvaljujem. 

Anketni vprašalnik vrnete Vaši vzgojiteljici. 

 

 

 

1. Vaš spol?                                 

a) ţenski                             

b) moški                                   

 

2. Koliko ste stari? 

a) do 30 let 

b) 30–40 let 

c) nad 40 let 

 

3. Koliko je star vaš otrok? 

a) 1–3 let 

b) 3–6 let 

 

4. Kakšna je narava Vašega dela v sluţbi? 

a) Laţje fizično delo (zdravstvo, lažje delo v proizvodnji …) 

b) Teţje fizično delo (delo na gradbišču, v skladišču, težje delo v proizvodnji, delo na 

kmetiji …) 

c) Administrativna dela 

d) Umsko delo (pravne službe, pedagoška dela, raziskovalna dela, družbeno-

politično delo, računalništvo, novinarstvo …) 

e) Drugo:____________________________ 
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5. Kakšno stopnjo izobrazbe imate? 

a) Osnovna šola 

b) Srednja šola 

c) Visoka šola 

d) Magisterij ali doktorat 

 

6. V kakšnem okolju ţivite? 

a) V mestu 

b) Na podeţelju 

 

7. Napišite, koliko ste povprečno gibalno dejavni Vi in Vaš otrok med tednom, 

vikendom in med počitnicami? (hitra hoja, tek, vrtnarjenje, kolesarjenje, 

sprehod, lovljenje …) 

 

 STARŠI OTROK 

Povprečno št. 

ur gibalnih 

dejavnosti na 

teden 

  

Povprečno 

število 

minut/dan 
gibalnih 

dejavnosti čez 

vikend 

  

Povprečno št. 

minut/dan 

gibalnih 

dejavnosti med 

počitnicami 

  

 

8. Prosim, obkroţite, kaj velja za vas in vašega otroka pri pogostosti izvajanja 

gibalnih dejavnosti ZUNAJ (neorganiziranih - hitra hoja, tek, vrtnarjenje, 

kolesarjenje, sprehod, lovljenje …), in sicer ob različnih vremenskih pogojih in 

letnih časih (označite, kaj velja preteţno za vaše aktivnosti). 
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9. Koliko časa preţivi Vaš otrok pred televizijo ali računalnikom na dan, na teden 

ali čez vikend? 

 Povprečen čas v minutah ali urah 

Sedenje pred tv ali računalnikom na dan  

Sedenje pred tv ali računalnikom na 

teden 

 

Sedenje pred tv ali računalnikom čez 

vikend 

 

 

10. Športno sem dejaven/dejavna zaradi … 

a) Boljšega počutja 

b) Vzdrţevanja telesne kondicije 

c) Nasveta zdravnika 

d) Nisem športno aktivna/aktiven 

 

11. S katero od gibalnih dejavnosti se Vi najpogosteje ukvarjate? 

a) Tek 

b) Hoja 

c) Igre z ţogo 

d) Kolesarjenje 

e) Plavanje 

f) Smučanje 

g) Planinarjenje 

h) Drugo (napišite: ________________________________) 

i) Nisem gibalno aktivna/aktiven 

 

12. Koliko pomembna je za vas trditev, da »gibalna dejavnost Vašega otroka 

pripomore tudi k hitrejšemu razvoju na drugih področjih«? (1 pomeni, da se s 

trditvijo nikakor ne strinjate, 5 pomeni, da se popolnoma strinjate s trditvijo) 

1     2     3     4     5  

 

KAKO POGOSTO STE 

GIBALNO DEJAVNI 

ZUNAJ? 

ODRASLI OTROCI 

SONČNO vreme vedno pogosto občasno nikoli vedno pogosto občasno nikoli 

PADAVINE (deţ, sneg, 

megla …) 

vedno pogosto občasno nikoli vedno pogosto občasno nikoli 

Pomlad vedno pogosto občasno nikoli vedno pogosto občasno nikoli 

Poletje vedno pogosto občasno nikoli vedno pogosto občasno nikoli 

Jesen vedno pogosto občasno nikoli vedno pogosto občasno nikoli 

Zima vedno pogosto občasno nikoli vedno pogosto občasno nikoli 
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13. Kje bi na lestvici od 1 do 10 označili pomembnost gibanja otroka za njegov zdrav 

razvoj (1=nepomembno, 10=zelo pomembno)? Obkroţite: 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

14. Ali mislite, da je Vaš otrok in da ste Vi dovolj gibalno dejavni? 

(1 pomeni, da nikakor ni dovolj aktiven, 5 pomeni, da je popolnoma dovolj 

aktiven) 

OTROK: 1   2   3   4   5  

 

STARŠI (anketiranec): 1   2   3   4   5 

 

15. Kako pogosto ste gibalno dejavni skupaj z Vašim otrokom? 

a) Vsak dan 

b) Večkrat na teden 

c) Samo med vikendi 

d) Samo med letnim dopustom 

e) Nikoli, ker nisem gibalno aktivna/aktiven skupaj s svojim otrokom 

f) Nikoli, ker je otrok vključen v organizirane športne dejavnosti 

 

16. Koliko minut bi po vaši oceni bilo dovolj gibalne dejavnosti na dan za zdravje 

vašega otroka in koliko za vas? 

OTROK:               min/dan 

STARŠI:               min/dan 

 

17. Ali je Vaš otrok vključen v kakšno organizirano gibalno dejavnost? (ples, gibalno 

popoldne, otroška folklora …) 

a) Da 

(če DA, napišite obliko gibalne dejavnosti:_______________________) 

b) Ne 

 

18. Katere od navedenih gibalnih dejavnosti najpogosteje izvajate z Vašim otrokom? 

a) Tek 

b) Igre z ţogo 

c) Kolesarjenje 

d) Plavanje 

e) Pohodništvo in planinarjenje 

f) Lovljenje 

g) Badminton 

h) Drugo (napišite:____________________________________) 

i) Nisem gibalno aktiven/aktivna skupaj s svojim otrokom 
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19. V kolikšni meri Vas slabo vreme ovira, da ne greste s svojim otrokom ven (deţ, 

sneg, megla …)? (1 pomeni, da Vas zelo ovira, 5 pomeni, da Vas sploh ne ovira) 

1     2     3     4     5 

 

20. Kje ste skupaj s svojim otrokom običajno več gibalno dejavni? 

a) Zunaj 

b) Znotraj 

c) Nisem gibalno aktiven/aktivna skupaj z otrokom 

 

21. Kaj Vam onemogoča gibalno dejavnost skupaj z Vašim otrokom? 

a) Pomanjkanje časa 

b) Pomanjkanje denarja 

c) Zdravstvene teţave otroka 

d) Otrok ima preveč ostalih dejavnosti 

e) Otrok ni zainteresiran 

f) Dovolj smo aktivni 

g) Nisem ljubitelj/ica gibanja 

h) Drugo (napišite:________________________________________) 

 

22. Koliko obrokov pojeste na dan Vi? (obkroţite) 

1      2     3     4     5     6 (ali več) 

 

23. Koliko obrokov na dan poje Vaš otrok? (če otrok hodi v vrtec, prištejte 4 obroke, 

ki jih prejme v vrtcu) 

1     2     3     4     5     6 (ali več) 

 

24. Ali kadite? 

a) Da 

b) Ne 

 

25.  Kako pogosto pijete alkoholne pijače? 

a) Občasno (dva do tri-krat mesečno) 

b) Pogosto (večkrat tedensko) 

c) Redno (vsakodnevno) 

d) Nikoli  

 

26. Kako pogosto jemljete protibolečinske tablete ali kakšna (preventivna) zdravila? 

a) Redno (vsak dan) 

b) Pogosto (večkrat tedensko) 

c) Občasno (dva do tri-krat mesečno) 

d) Nikoli  

                                                        HVALA! 


