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POVZETEK 

Zdrav življenjski slog je opredeljen kot način življenja, ki omogoča kakovostno življenje 

posameznika, ohranjanje in krepitev zdravja ter optimalni telesni, kognitivni, čustveni in 

socialni razvoj. Vedenja, ki so del zdravega življenjskega sloga, so prehranjevanje, telesna 

aktivnost, spanje, sedeča vedenja in tvegana vedenja (kajenje, alkohol).  

Za potrebe diplomskega dela smo izvedli raziskavo, katere namen je bil ugotoviti, kakšen 

odnos do vedenj, povezanih z zdravim življenjskim slogom, imajo učenci 8. razredov v 

Prekmurju. Pri tem so nas zanimale tudi razlike glede na spol in kraj bivanja učencev. Podatki 

so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, v raziskavo pa je bilo vključenih 138 učencev 

8. razredov štirih osnovnih šol v Prekmurju. 

Analiza rezultatov je pokazala, da anketirani učenci v večini dosegajo priporočila glede 

telesne aktivnosti. Ocenjujemo, da učenci ne dosegajo priporočil glede spanja in zdravih 

prehranjevalnih navad. Zaskrbljujoč je tudi čas, ki ga učenci dnevno namenijo gledanju 

televizije in uporabi telefona, manj pogosto pa je tvegano vedenje povezano s kajenjem in 

uživanjem alkohola. Ugotovili smo, da imajo dekleta večinoma boljši odnos do zdravega 

načina prehranjevanja kot fantje, razlike med učenkami in učenci glede na kraj bivanja pa niso 

bile ugotovljene. Slaba polovica učencev ocenjuje, da se prehranjujejo srednje zdravo. Učenci 

najbolj zaupajo nasvetom, ki jim jih o zdravem življenjskem slogu posredujejo starši in 

zdravniki, manj nasvetom prijateljev ter najmanj nasvetom učiteljev. 

Glede na rezultate raziskave je smiselno za učence oblikovati in izvajati različne učinkovite 

strategije na področjih spodbujanja in zagotavljanja zdravega prehranjevanja, ustrezne 

količine spanja in prav tako tudi prizadevanja za zmanjšanje sedečih vedenj. Pomembno 

vlogo pri tem ima šola, ki lahko organizira dodatna predavanja in delavnice na identificirane 

teme, pri katerih lahko aktivno sodelujejo tako učenci kot tudi njihovi starši. Učitelji lahko v 

okviru rednega učnega programa učence ozaveščajo o vplivu teh dejavnikov na njihovo 

zdravje in počutje ter jih s konkretnimi aktivnostmi spodbujajo k spremembi vedenja. V 

okviru različnih brezplačnih telesnih aktivnosti lahko učitelji pri učencih spodbujajo aktivno 

preživljanje prostega časa, pomembna pa sta tudi dober zgled vseh strokovnih delavcev na 

šoli in podpora izvajanja aktivnosti v domačem okolju s strani staršev. 

Ključne besede: prehrana, spanje, sedeča vedenja, telesna aktivnost, tvegana vedenja za 

zdravje, zdrav življenjski slog 



 

 

 

ABSTRACT 

A healthy lifestyle is defined as a lifestyle, enabling the individual to live a life of quality, to 

maintain and strengthen his health and develop optimally in at the physical, cognitive, 

emotional and social level. Behaviours, which are a part of a healthy lifestyle, are diet, 

physical activity, sleep, sedentary behaviours and risk behaviours (smoking, alcohol). 

For the purposes of the thesis, we have carried out a research to identify the attitude of 8
th

 

grade students from Prekmurje towards behaviours, connected to a healthy lifestyle. We were 

also interested in the differences concerning the gender and place of residence of the students. 

The data was obtained with the help of a questionnaire. The research included 138 8
th

 grade 

students from four primary schools in Prekmurje. The analysis of the results showed that the 

questioned students mostly reach the recommendations regarding physical activity. We assess 

that students do not reach the recommendations regarding sleep and healthy eating habits. 

Worrying is also the time the students are daily spending to watch TV and use their phone, 

but less often, the risky behaviour is connected with smoking and the use of alcohol. We 

found that female students mostly have a better attitude towards healthy eating habits than 

male students, but the differences between female and male students regarding their place of 

residence have not been identified. Just under a half of the students assess that their eating 

habits are medium healthy. Students mostly trust the advice about a healthy lifestyle, provided 

by their parents and doctors, a little less the advice of their friends and the least the advice of 

teachers. Considering the results of the research, it is reasonable to form and perform different 

effective strategies for students in the fields of encouraging and ensuring healthy eating 

habits, a proper quantity of sleep and also make attempts to decrease the amount of sedentary 

behaviours. The school has an important role in this, since it can organize additional lectures 

and workshops about the identified topics, where students and parents can be an active part. 

Within the regular learning program, teachers can raise awareness about the influence of these 

factors on their health and welfare and try to use concrete activities to encourage them to 

change their behaviour. Within different free physical activities, teachers can encourage 

students to spend their spare time actively. Important is also that parents support physical 

activities in the domestic environment and for all professional school workers to be of a good 

example. 

Key words: diet, sleep, sedentary behaviour, physical activity, health risk behaviours, healthy 

lifestyle 
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1 UVOD 

 

Za sodoben način življenja so značilni hiter napredek znanosti, vrhunski tehnološki napredek 

in hiter tempo življenja, zaradi česar je naše življenje vse bolj podvrženo telesni neaktivnosti, 

stresu, sedečemu načinu življenja in hitremu prehranjevanju, kar negativno vpliva na naše 

zdravje.  

Življenjski slog obsega vedenja, s katerimi posameznik vpliva na svoje zdravje, vključuje 

lahko tako zdravju škodljiva kot zdravju naklonjena vedenja. Vedenja, ki vplivajo na zdrav 

življenjski slog, pa se oblikujejo že v otroštvu, in sicer sprva v ožjem družinskem krogu, kjer 

imajo glavno vlogo starši, ki otroka vzgajajo in učijo z lastnim zgledom, kasneje pa to vlogo 

prevzame tudi šola. Ta vedenja se lahko ohranjajo v obdobju mladostništva in tudi odraslosti 

in so za otroke in mladostnike zelo pomembna, saj vplivajo na njihov razvoj, počutje, 

dolgoročno zdravje in kakovost življenja.  

Zdrav življenjski slog je opredeljen kot način življenja, ki omogoča kakovostno življenje 

posameznika, ohranjanje in krepitev zdravja ter optimalni telesni, kognitivni, čustveni in 

socialni razvoj, zato moramo dejavnikom, ki vplivajo na zdrav življenjski slog, kot so zdrava 

prehrana, telesna aktivnost, spanje, sedeča vedenja in tvegana vedenja (kajenje, alkohol), 

nameniti posebno pozornost že v obdobju otroštva in kasneje mladostništva. Ustrezen odnos 

do vseh teh dejavnikov, ki vplivajo na zdrav življenjski slog, namreč pripomore h krepitvi in 

varovanju zdravja. 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšen je odnos učencev 8. razredov različnih 

osnovnih šol v Prekmurju do zdravega življenjskega sloga. Zanimalo nas je, kakšna so 

njihova stališča do vedenj, kot so prehranske navade, spanje, telesna aktivnost, sedeča vedenja 

in tvegana vedenja (alkohol in kajenje), ki so povezana z zdravim življenjskim slogom, ter 

kako se razlikuje odnos do zdravega življenjskega sloga glede na spol in kraj bivanja 

osnovnošolcev (vas, mesto). Zanimalo nas je tudi, kako učenci zaznavajo odnos staršev, 

učiteljev, zdravnikov in prijateljev do zdravega življenjskega sloga ter kako ocenjujejo lastne 

prehranjevalne navade. Na osnovi rezultatov raziskave lahko oblikujemo predloge za 

oblikovanje pozitivnega odnosa do zdravega življenjskega sloga učencev. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 ZDRAVJE IN ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 

Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO) je opredelila zdravje 

kot stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne le kot odsotnost bolezni (WHO, 

b.d.). Zdravje je vir življenja, gre za vzpostavljanje dinamičnega ravnotežja med človekom in 

njegovim okoljem, sposobnost izrabe posameznikovih potencialov in pozitivno odzivanje na 

izzive okolja (Škof, 2010).  

Naša stališča, vrednote in ravnanje oziroma obnašanje na različnih področjih so izraz našega 

življenjskega sloga, ki ga obravnavajo različna področja življenja (Drobne in Mohor, 2004). 

Med vzorce z zdravjem povezanega vedenja, ki tvorijo življenjski slog, če se pojavljajo 

konsistentno v nekem časovnem obdobju, spadajo: prehrana, telesna aktivnost, obvladovanje 

stresa, uporaba drog (alkohol, tobak, nelegalne droge), spolnost, spanje, ustna higiena in skrb 

za varnost (Elliott, 1993, v Škof, 2010). Življenjski slog pa ni odvisen samo od posameznika, 

ampak tudi od okolja, v katerem živi, in sicer je odvisen tudi od materialnih pogojev, 

razgledanosti, poznavanja možnosti za zdrav način življenja ter vrednot ožjega socialnega 

okolja ali skupine (Drobne in Mohor, 2004).    

Zdrav življenjski slog (ang. »wellness« oziroma »healthy lifestyle«) je izraz, ki je opredeljen 

kot način življenja, ki je usmerjen k doseganju optimalnega zdravja v vseh njegovih vidikih. 

Predstavlja dejavnosti, ki jih človek izvaja z namenom čim boljšega splošnega počutja 

oziroma kakovosti življenja. Sestavljen je iz sedmih komponent: telesne, intelektualne, 

čustvene, socialne, duhovne, zaposlitvene in dimenzije okolja. Komponente so močno 

soodvisne in vsako neravnovesje v eni izmed njih vpliva na ravnovesje ostalih komponent 

(Pori idr., 2013). 

Zdrav življenjski slog omogoča kakovostno življenje posameznika ter ohranjanje in krepitev 

zdravja (Završnik in Pišot, 2005). Omogoča optimalni telesni, kognitivni, čustveni in socialni 

razvoj (Koprivnikar, Drev, Jeriček Klanšček in Bajt, 2012). Tako se zmanjšujejo prezgodnje 

smrti, stopnja invalidnosti ter stroški zdravljenja kroničnih nalezljivih bolezni. Zato je 

smiselno, da se oblikujejo in izvajajo učinkovite strategije na področjih spodbujanja in 

zagotavljanja zdravega prehranjevanja in gibalne/športne aktivnosti za zdravje in prav tako 

tudi prizadevanja za zmanjšanje porabe alkohola in tobaka. Pomembno je, da se te strategije 

in prizadevanja izvajajo tako za otroke in mlade kot za odrasle (Završnik in Pišot, 2005). 
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Življenjski slog posameznika se oblikuje vse življenje, in sicer se sprva oblikuje v ožjem 

družinskem krogu, kjer imajo glavno vlogo starši, ki otroka vzgajajo in učijo z lastnim 

zgledom in primerom, kasneje pa predvsem v okolju, v katerem otrok odrašča (Završnik in 

Pišot, 2005). 

2.2 DEJAVNIKI ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA 

Življenjski slog obsega vedenja, s katerimi posameznik vpliva na svoje zdravje, vključuje 

lahko tako zdravju škodljiva kot zdravju naklonjena vedenja. Vedenja, ki vplivajo na zdrav 

življenjski slog, se oblikujejo že v otroštvu, ohranjajo pa se v obdobju mladostništva in tudi 

odraslosti. Za otroke in mladostnike so zelo pomembna, saj vplivajo na njihov razvoj, počutje, 

dolgoročno zdravje in kakovost življenja (Drev, 2015).  

V diplomskem delu se bomo posvetili naslednjim dejavnikom življenjskega sloga: zdravi 

prehrani, telesni aktivnosti, spanju, sedečim vedenjem in tveganim vedenjem (kajenje, 

alkohol). 

2.2.1 ZDRAVA PREHRANA 

Zdrava prehrana je eden od najpomembnejših dejavnikov zdravega življenjskega sloga, ki 

omogoča optimalni psihofizični razvoj, intelektualno sposobnost, vitalnost in zorenje, poveča 

splošno odpornost in delovno storilnost ter pomeni uravnotežen vnos vseh potrebnih hranilnih 

snovi in ustrezno energijsko vrednost hrane (Pokorn, 2005, v Zupančič in Hoyer, 2006). Že 

Hipokrat je namreč dejal: »Hrana naj bo naše zdravilo in zdravilo naj bo naša hrana!« (Smith, 

2004). 

V obdobju odraščanja je uravnoteženo prehranjevanje zelo pomembno, saj omogoča 

optimalno zdravje, rast in kognitivni razvoj otrok in mladostnikov ter preprečuje pojav 

zdravstvenih težav, kot so prenizka in čezmerna telesna teža, debelost, motnje hranjenja, 

zobni karies in nezadostna preskrba z esencialnimi hranilnimi snovmi (Jeriček Klanšček idr., 

2011). Zdravo prehranjevanje pa zajema tudi varno prehrano, ki ne sme vsebovati zdravju 

škodljivih snovi (preprečuje akutne in kronične zastrupitve z aditivi in s kontaminanti, ne sme 

presegati z zakonskimi predpisi določenih količin aditivov, barvil itd.), in varovalno ali 

funkcionalno prehrano, zaradi katere je človek varnejši pred civilizacijskimi boleznimi 

(bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, debelost itd.) ter biološko sprejemljivo (človek ni 

alergičen, preobčutljiv na zaužito hrano) in gastronomsko (okusna in lepo pripravljena hrana) 

sprejemljivo prehrano (Pokorn, 2004). 
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2.2.1.1 SMERNICE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA 

Pravila zdrave prehrane ne vsebujejo neke zapovedi in prepovedi, temveč le priporočila za 

večjo ali manjšo količino nekega živila, temeljni cilj pri tem je zagotavljanje raznolike, 

uravnotežene, kakovostne in zdravju koristne prehrane, ki pokriva energijske in hranilne 

potrebe posameznika (Hlastan Ribič, Maučec Zakotnik, Koroušić Seljak, Pokorn in Poličnik, 

2008). 

Priporočila po Hlastan Ribič (2009) o tem, kako ohraniti zdravje z zdravim prehranjevanjem, 

so: 

 Uživanje v jedi in redno uživanje vseh priporočenih obrokov ter izbira pestre hrane, ki 

vsebuje več živil rastlinskega kot živalskega izvora. 

 Izbira živil iz polnovrednih žit in žitnih izdelkov, ki vsebujejo veliko vitaminov, 

mineralov, nenasičenih maščobnih kislin in prehransko vlaknino. 

 Uživanje pestre zelenjave in sadja večkrat na dan, pri čemer izbiramo lokalno 

pridelano in svežo zelenjavo ter sadje.  

Sadje in zelenjava vsebujeta veliko vitaminov, mineralov, antioksidantov, prehranske 

vlaknine in druge zaščitne snovi. V dnevno prehrano moramo vključiti od 150 do  

250 g sadja in od 250 do 400 g zelenjave (odvisno od dnevnih energijskih potreb). 

 Nadzorujemo količine zaužite maščobe in nadomestimo večino nasičenih maščob z 

nenasičenimi. 

Prekomerno uživanje maščob je velik dejavnik tveganja pri nastanku bolezni srca in 

ožilja, sladkorne bolezni, debelosti, povišanega krvnega tlaka in nekaterih vrst raka.  

 Nadomestimo mastno meso in mastne mesne izdelke s stročnicami, ribami, perutnino 

ali pustim mesom. 

Meso in mesni izdelki lahko vsebujejo visok delež nasičenih maščobnih kislin, zato je 

priporočljivo izbirati puste vrste mesa oziroma vidno maščobo odstraniti.  

 Dnevno uživamo priporočene količine manj mastnega mleka in manj mastnih mlečnih 

izdelkov.  

Mleko predstavlja bogat vir beljakovin, kalcija ter vitaminov A, D, E, K. Dnevno 

priporočena količina mleka je od 4 do 6 dl oziroma primerne zamenjave za mleko. 

 Jemo manj slano hrano. 

Priporočen vnos soli za odrasle je do 5 g na dan.  

 Omejimo uživanje sladkorja in sladkih živil. 
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 Zaužiti moramo dovolj tekočine. 

Priporočajo se pijače brez dodanih sladkorjev, kot so pitna voda, mineralna voda, 

nesladkan čaj, naravni sadni ali zelenjavni sokovi. 

 Omejimo uživanje alkohola. 

Za zdravega odraslega moškega je meja ne več kot 20 g alkohola dnevno, za zdravo 

žensko pa ne več kot 10 g alkohola dnevno. 

 Hrano moramo pripravljati zdravo in higiensko. 

Priporočljivi postopki priprave hrane so kuhanje v sopari, parnokonvekcijski pečici, 

dušenje z manjšo količino olja in dušenje v lastnem soku ali z dodatkom vode, 

izogibamo pa se cvrtju in pečenju z veliko maščobe. Priprava živil je še posebej 

pomembna pri živilih, bogatih z vitamini in minerali, ki se hitro uničijo pri neustrezni 

termični obdelavi. 

2.2.1.1.1 Pogostost uživanja priporočenih živil in priporočila glede uživanja 

odsvetovanih živil 

V preglednici 1 je predstavljena priporočena pogostost uživanja živil iz posameznih skupin 

živil.  

Preglednica 1: Priporočena pogostost uživanja živil iz posameznih skupin živil 

(Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005) 

Skupine živil Pogostost uživanja 

Mleko in mlečni izdelki Vsak dan  

Meso, perutnina, stročnice, jajca ali oreščki 

in drugo lupinasto sadje 

7-krat na teden, od tega meso do 5-krat na 

teden 

Ribe 1–2-krat na teden 

Kruh, žita, riž, testenine, krompir in druga 

škrobna živila 

Vsak dan  

Sadje Vsak dan (2-krat na dan) 

Zelenjava Vsak dan (2–3-krat na dan) 

Gotova živila z veliko maščob, sladkorjev in 

soli 

Priporočena redka uporaba, v velikih 

časovnih presledkih ali v razmeroma majhni 

frekvenci 

Pitna voda ali priporočene zamenjave Na voljo ves dan 

 

Za rdeče meso glede na Mednarodno agencijo za raziskavo raka (IARC), ki deluje v okviru 

WHO, velja, da je prepogosto uživanje rdečega mesa, zlasti mesnih izdelkov v večjih 

količinah, nad priporočeno količino, lahko za zdravje škodljivo, saj lahko povzroči razvoj 

debelosti, sladkorne bolezni tipa 2, srčno-žilnih bolezni in razvoj rakavih obolenj. Meso pa je 
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pomemben vir beljakovin visoke biološke vrednosti in je pomembno v obdobju rasti in 

razvoja, zaradi tega je njegovo zmerno vključevanje v pestro mešano prehrano v skladu s 

priporočili o količini in pogostosti uživanja upravičeno (Boada, Henriquez-Hernandez in 

Luzardo, 2016). Glede na priporočila naj bi v prehrano vključili uživanje rdečega mesa največ 

2- do 3-krat na teden, pri tem pa naj bi vključevali uživanje mesnih izdelkov največ 1-krat na 

teden (Harvard Health Publishing, 2016). Priporočene zamenjave za rdeče meso in mesne 

izdelke so stročnice, belo meso (perutninsko meso) do 3-krat na teden in uživanje rib vsaj 1- 

do 2-krat na teden (NIJZ, 2015). 

Priporočila glede uživanja odsvetovanih živil so, da jih lahko vključujemo v jedilnik redko, v 

velikih časovnih presledkih ali v razmeroma majhni frekvenci (največ nekajkrat mesečno) in 

v manjših količinah ter v kombinaciji s priporočenimi živili (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). 

Med odsvetovana živila uvrščamo (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005): 

 pekovske in slaščičarske izdelke ter industrijske deserte, ker vsebujejo velik delež 

maščob in sladkorjev;  

 gazirane ali negazirane sladke pijače, saj vsebujejo umetna barvila, sadne arome, 

dodani sladkor ali umetna sladila; 

 mesne, majonezne, kremne/čokoladne namaze ter trde margarine, ker vsebujejo velik 

delež maščob in/ali nezaželenih trans maščobnih kislin; 

 živila z velikim deležem maščob in maščobe, ki vsebujejo pretežno nasičene in trans 

maščobne kisline; 

 mesne izdelke; 

 instant juhe iz vrečk, jušne koncentrate ter podobne koncentrirane izdelke zaradi 

visoke vsebnosti soli in aditivov. 

2.2.1.1.2 Hranilne snovi in njihov dnevni vnos 

Naša prehrana mora imeti uravnoteženo količino oziroma energijski delež hranil, ki so vir 

energije, hranila pa so tudi življenjskega pomena. Hranilne snovi so nujno potrebne za rast, 

razvoj in polno storilnost ter varujejo pred prehransko pogojenimi zdravstvenimi težavami in 

obolenji (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). Še posebej otroci, ki rastejo, potrebujejo ogljikove 

hidrate, beljakovine, maščobe, vitamine, minerale in vodo. Vse te hranilne snovi dobimo iz 

zaužite hrane in nam v pravih količinah zagotavljajo osnovo za zdravje (Gavin, Dowshen in 

Izenberg, 2007). 
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Beljakovine telo oskrbujejo z aminokislinami, ki so pomembni gradniki telesa. Priporočen 

minimalen dnevni vnos je med 0,9 in 1,0 g beljakovin na kilogram telesne mase glede na 

starost posameznika. Vnos beljakovin naj predstavlja od 10 do 15 % celotnega dnevnega 

energijskega vnosa glede na starostno skupino, vendar ne več kot 20 %. Prekomeren delež 

beljakovin v prehrani lahko namreč preobremeni presnovo (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). 

Maščoba v hrani je pomembna predvsem zaradi esencialnih maščobnih kislin in 

razpoložljivosti v maščobah topnih vitaminov (D, E, K in A) ter okusa, ki ga maščobe dajejo 

hrani. Za otroke od 4. do 15. leta starosti naj maščobe predstavljajo 30–35 % dnevnega 

energijskega vnosa, pri starejših starostnih skupinah pa do 30 %, a nikoli manj kot 20 % 

dnevnega energijskega vnosa. Prevelik delež maščob lahko povzroči resne težave že v 

otroštvu, in sicer je najpogostejša posledica prekomerna telesna masa. Prevelik delež 

nasičenih in trans maščobnih kislin pa lahko v poznejših obdobjih povzroči nastanek bolezni 

srca in ožilja, zato naj delež nasičenih maščobnih kislin ne presega 10 % dnevnega 

energijskega vnosa vseh vnesenih maščob, vnos trans maščobnih kislin pa naj ne presega 1 % 

dnevnega energijskega vnosa (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). 

Ogljikovi hidrati predstavljajo glavno energijsko hranilo v našem telesu, zato je pomembno, 

da predstavljajo več kot 50 % dnevnega energijskega vnosa. Predvsem so priporočljiva 

ogljikohidratna živila, ki vsebujejo prehransko vlaknino, ki ugodno vpliva na presnovo 

(zmanjšuje energijsko gostoto hrane, upočasnjuje praznjenje želodca, pospešuje prehajaje 

črevesne vsebine) in esencialne hranilne snovi ter živila, ki počasi dvigujejo raven sladkorja v 

krvi. Enostavni sladkorji naj ne prispevajo več kot 10 % dnevnega energijskega vnosa, saj 

prevelike količine tega sladkorja pripeljejo do pojava prekomerne telesne mase (Gabrijelčič 

Blenkuš idr., 2005). Nemško prehransko društvo DGE pa želi uvesti spremembe na področju 

uživanja enostavnih sladkorjev, in sicer želijo še bolj zmanjšati vnos enostavnih sladkorjev, 

vnos tako naj ne bi presegal 5 % dnevnega energijskega vnosa (Deutschen Gesellschaft für 

Ernährung e. V. (DGE), 2014). 

V preglednici 2 so navedene priporočene količine hranil in priporočen dnevni energijski vnos 

za starostno skupino 13–14 let.  
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Preglednica 2: Priporočen dnevi energijski vnos in količine hranil za starostno skupino 

13–14  let (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005) 

PRIPOROČEN DNEVNI ENERGIJSKI VNOS IN KOLIČINA 

HRANIL 

13–14 let 

Hranila Priporočen dnevni energijski vnos 10,9 MJ 

Beljakovine 10–15 % 64–96 g 

Maščobe  <30 (35) % <88 g 

Nasičene maščobne kisline <10 % <29 g 

Ogljikovi hidrati >50 % >320 g 

Enostavni sladkorji <10 % <64 g 

Prehranska vlaknina >10 g na 4,18 MJ (1.000 kcal) >26 g 

 

Nujno potrebne snovi za življenje so vitamini, ki jih telo ni sposobno samo proizvesti ali pa 

jih ne proizvaja v zadostnih količinah in jih moramo v telo vnašati s hrano. Vitamine delimo 

na tiste, ki so topni v maščobah, to so vitamini D, E, K in A, ter na vodotopne vitamine, 

kamor spadajo vitamini skupine B in vitamin C. Nekateri vitamini imajo varovalno funkcijo, 

saj upočasnijo procese oksidacije in uničujejo z oksidacijo nastale radikale (Gabrijelčič 

Blenkuš idr., 2005). Podobno vlogo v organizmu kot vitamini imajo tudi elementi, kot so 

železo, jod, natrij, kalcij, magnezij in drugi. So pomembne sestavine encimskih sistemov, 

telesnih tekočin, delujejo pa tudi kot gradbeni elementi. Minerali skupaj z vitamini sodelujejo 

v številnih presnovnih procesih, tako lahko pomanjkanje le enega od njih že okvari telesno 

funkcijo (Pokorn, 2004). Tako vitamini kot minerali pa imajo pomembno vlogo pri rasti in 

razvoju otrokovega telesa ter delovanju organov in celic v procesih presnove (Gavin idr., 

2007). 

Voda je bistvena sestavina človeškega organizma. V vodi potekajo vsi presnovni procesi v 

telesu. Potrebe po vodi so odvisne od njenega vnosa s hrano in tekočinami, od izločanja vode  

z blatom in sečem ter od nezaznavne izgube pri dihanju in znojenju. Priporočljivo je, da 

zmerno aktivni otroci zaužijejo 1,0–2,0 l vode dnevno, mladostniki pa 2,5 l vode na dan 

(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). 

2.2.1.1.3 Redni obroki in zajtrkovanje  

Priporočljivo je zaužiti pet obrokov dnevno, ki morajo biti enakomerno razporejeni skozi ves 

dan, saj je za nemoteno delovanje našega organizma, ki je aktiven ves dan, pomembno, da mu 

zagotovimo zadostno količino energije. Ti obroki se delijo na tri glavne obroke (zajtrk, kosilo, 
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večerja) in dva vmesna obroka (dopoldanska in popoldanska malica), med njimi naj bi bilo 

vsaj 2 uri presledka. Pri petih dnevnih obrokih naj bi bila porazdelitev energijskih potreb 

naslednja: zajtrk 18–22 %, dopoldanska malica 10–15 %, kosilo 35–40 %, popoldanska 

malica 10–15 % in večerja 15–20 % (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).  

Pri rednem uživanju vsaj štirih dnevnih obrokov dokazano bolje deluje telesni metabolizem in 

boljši je tudi občutek sitosti čez dan ter zmanjšana možnost prenajedanja. Manjkajoči obroki 

povzročijo, da pri naslednjem obroku zaužijemo večjo količino manj kakovostne hrane. Ob 

izpuščenem obroku namreč telo izgubi energijo in jo z varovalnimi presnovnimi mehanizmi 

nadomesti s shranjevanjem hranil, ki jih zaužijemo pri naslednjem obroku. Z manjšimi obroki 

tudi preprečujemo hiter dvig krvnega sladkorja in s tem inzulina, ki vodijo odvečni sladkor do 

celic, kjer se ta shrani kot presežek v obliki maščob. Dolgoročno redno uživanje vseh 

priporočenih obrokov tako prispeva k zdravju in dobremu počutju (NIJZ, 2016).  

Vse večji problem v današnjem času med otroci in mladostniki s prehranskega vidika 

predstavlja nekakovostno zajtrkovanje in opuščanje zajtrka, ki predstavlja v uravnoteženi 

dnevni prehrani prvi in najpomembnejši obrok hrane po daljšem nehranilnem obdobju. Zajtrk  

je zelo pomemben obrok, saj z njim dobimo začetno energijo za delo, prispeva k izboljšanju 

kritja potreb z nekaterimi esencialnimi hranili, ima pozitiven vpliv na uravnoteženost 

prehrane in izboljšuje kognitivne zmožnosti (Gregorič in Koch, 2009). Zajtrk, ki je energijsko 

primeren, ima ugoden vpliv na razmerje med energijskimi deleži ogljikovih hidratov in 

maščob ter izboljša kritje potreb večine vitaminov in elementov (Preziosi idr., 1999, v 

Gregorič in Koch, 2009). V primeru, da zajtrk sestavljajo ogljikohidratna živila, ki na ugoden 

način zvišujejo koncentracijo glukoze v krvi, se izboljšajo kognitivne in spominske 

zmožnosti, če so še v kombinaciji z beljakovinskim živilom, pa se uspeh reševanja 

problemskih nalog še poveča, izboljšata pa se tudi razpoloženje in počutje (Mahoney, Taylor, 

Kanarek in Samuel, 2005, v Gregorič in Koch, 2009). Energijsko preobilen ali preskromen 

zajtrk pa vpliva na slabšo delovno vztrajnost in ustvarjalnost (Wyon, Abrahamsson, Jartelius 

in Fletcher, 1997, v Gregorič in Koch, 2009). Opuščanje zajtrka lahko privede do 20 % 

zmanjšanja telesnih in duševnih zmožnosti (Pollit in Mathews, 1998, v Gregorič in Koch, 

2009), povezano je z izbiranjem manj kakovostnih živil preko dneva, dolgoročno pa tudi s 

povišanim tveganjem za razvoj debelosti (Ortega idr., 1998, v Gregorič in Koch, 2009). Redni 

obroki in zajtrkovanje pa so še posebej pomembni za osnovnošolce, ki morajo zbrano slediti 

pouku, saj če so lačni, niso zbrani in so manj potrpežljivi. 
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Po priporočilih bi morali otroci in mladostniki uživati zajtrk vsak dan (Jeriček Klanšček idr., 

2011), a kot je razvidno iz mednarodne raziskave »Z zdravjem povezano vedenje v šolskem 

obdobju med mladostniki – HBSC« (Health Behaviour in School-Aged Children) iz leta 2014 

v Sloveniji v starostni skupini 11 do 15 let vsak dan med šolskim tednom (od ponedeljka do 

petka) zajtrkuje manj kot polovica mladostnikov (45,1 %). Med 13-letniki so slabše 

zajtrkovalne navade značilne za dekleta, vsak dan med šolskim tednom namreč zajtrkuje  

38,9 % deklet in 41,9 % fantov. Glede na raziskavo je razvidno tudi, da s starostjo upada 

delež mladostnikov, ki med šolskim tednom redno zajtrkujejo, pozitivno pa je, da se je v 

obdobju od leta 2002 do 2014 zvišal delež mladostnikov, ki med šolskim tednom redno 

zajtrkujejo (Drev, 2015). 

2.2.1.2 OSNOVNOŠOLCI IN ZDRAVA PREHRANA 

Uravnotežena, varna in varovalna ali funkcionalna prehrana je za otroke in mladostnike 

bistveno bolj pomembna kot za odrasle, saj otroci in mladostniki še rastejo in se razvijajo 

(Pokorn, 2004). Šolski otroci postajajo čedalje bolj neodvisni, vedno več odločitev sprejemajo 

sami, v teh letih je zato treba poskrbeti za dobro prehrano otrok z dajanjem dobrega zgleda in 

usmerjanjem otrok, saj otroci pridobivajo vse večji nadzor nad tem, kaj jedo (Gavin idr., 

2007). 

2.2.1.2.1 Pomen zdrave prehrane v obdobju šolanja 

V obdobju šolanja, ko otrok odrašča, ima prehrana pomembno vlogo za njegovo zdravje, rast 

in kognitivni razvoj, brez uravnoteženih in rednih obrokov pa tudi otrokovi možgani ne 

morejo delovati po najboljših zmožnostih, posledice utrpijo tako spomin, pozornost in učne 

sposobnosti (Graimes, 2005). Uravnotežena prehrana pomaga otrokom vzdrževati zdravo 

telesno težo, zagotavlja gorivo za učenje in telesne dejavnosti ter spodbuja zdrave 

prehranjevalne navade, ki bodo otrokom koristile vse življenje (Gavin idr., 2007).  

Po priporočilih bi morali otroci in mladostniki uživati sadje in zelenjavo vsak dan, uživanje 

živil z visoko vsebnostjo dodanega sladkorja pa bi moralo biti čim bolj redko (Jeriček 

Klanšček idr., 2011), a kot je razvidno iz mednarodne raziskave »Z zdravjem povezano 

vedenje v šolskem obdobju med mladostniki – HBSC« (Health Behaviour in School-Aged 

Children) iz leta 2014 v Sloveniji v skupini mladostnikov, starih od 11 do 15 let, sadje vsak 

dan uživa le 39,4 % mladostnikov, nekaj več kot četrtina (26,9 %) jih vsak dan uživa 

zelenjavo, sladkane pijače pa vsak dan uživa približno vsak četrti mladostnik (24,3 %). V 
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obdobju od leta 2002 do 2014 se je zvišal delež mladostnikov, ki vsak dan pijejo sladkane 

pijače. Med 13-letniki je delež fantov (24,9 %), ki pijejo sladkane pijače, višji kot delež deklet 

(23,4 %), pri uživanju sadja in zelenjave pa je delež deklet večji kot delež fantov, ki vsak dan 

uživajo sadje in zelenjavo. Glede na raziskavo je razvidno tudi, da s starostjo narašča pitje 

energijskih pijač. Različno pogosto jih pije več kot tretjina mladostnikov (36,3 %), in sicer je 

delež fantov (45,3 %) višji kot delež deklet (27,7 %) (Drev, 2015). 

2.2.1.2.2 Vloga staršev pri odnosu osnovnošolskih otrok do zdravega prehranjevanja 

Starši imajo pri zdravi prehrani zelo pomembno vlogo, saj s svojim zgledom kažejo otroku 

pravo pot, zato je pomembno, da vzgajajo svoje otroke o pomenu zdravih prehranjevalnih 

navad in so dober zgled z uživanjem zdrave hrane. Šolski otroci čedalje več odločitev 

sprejemajo sami, zato morajo starši pri prepuščanju nadzora otrokom pri tem, ko gre za hrano, 

otrokom dati večjo vlogo pri pripravi hrane in jih učiti, kako postanejo pametni kupci, berejo 

deklaracije na živilih in se na podlagi tega odločajo za zdravo hrano. Čeprav osnovnošolci 

vedno več odločitev sprejemajo sami, jih morajo starši pri prehrani še vseeno voditi, kar 

pomeni, da jim morajo zagotavljati raznovrstno in hranljivo hrano, otrokom pa morajo 

prepustiti končno izbiro. Pri tej starosti o prehrani otrok še večinoma odločajo starši, ki tudi 

prehransko oskrbujejo otroke (Gavin idr., 2007).  

Starši morajo hrano in obroke prilagajati individualnim potrebam otroka in če imajo na primer 

doma otroka športnika, mu morajo zagotoviti prehrano, ki mu bo dala potrebno energijo za 

napore ter istočasno omogočala zdravo rast in razvoj (Wolinsky in Driskell, 2008). 

Današnji hiter tempo življenja ljudem omogoča čedalje manj časa za ustrezno oziroma zdravo 

prehranjevanje ter pripravo uravnoteženih in zdravih obrokov, a pomembno je, da tu 

pomislimo na otroke, saj če želimo, da bodo zdravi, jih moramo učiti o pomenu zdravega 

prehranjevanja in jih spodbujati k sodelovanju pri pripravi zdravih obrokov, tako se bo tak 

vzorec prehranjevanja ohranil tudi kasneje v njihovem življenju.  

2.2.1.2.3 Vloga šole pri odnosu otrok do zdravega prehranjevanja 

Otroci veliko časa preživijo v šoli, zato je pomembno, da tudi učitelji učence z ustreznimi 

pristopi seznanjajo s smernicami zdravega prehranjevanja (Gavin idr., 2007). Učitelji in drugi 

strokovni delavci na šoli namreč predstavljajo vzor učencem.  
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Prehrana v šoli mora biti primerna otrokovi starosti, uravnotežena in zdrava. Šolsko prehrano 

v osnovnih šolah ureja Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010), ki ureja 

organizacijo šolske prehrane tako za učence kot za dijake, subvencioniranje šolske prehrane in 

nadzor nad izvajanjem tega zakona. Šole morajo pri sestavi obrokov upoštevati Smernice 

zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, s tem pa vplivajo na zdrave 

prehranjevalne navade učencev (Simčič idr., 2010). Šolska prehrana zagotovo ni načrtovana 

po željah vseh otrok. Pri sestavi jedilnikov v osnovnih šolah se želje otrok in mladostnikov 

lahko upoštevajo do mere, da je prehrana v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja. 

Tudi v okviru predmeta gospodinjstvo je v učnem načrtu predmeta v modulu hrana in 

prehrana prehranskim vsebinam namenjenih 42 ur pouka. Učenci se seznanijo z 

najpomembnejšimi prehranskimi vsebinami, ki jim lahko pomagajo pri oblikovanju 

prehranjevalnih navad in vedenja, povezanega s prehranjevanjem (Kostanjevec in Koch, 

2007). 

2.2.2 TELESNA AKTIVNOST 

V preteklosti je bilo življenje telesni aktivnosti zelo naklonjeno, danes pa nas vse večja 

avtomatizacija dela, uporaba prevoznih sredstev in uporaba računalniške tehnologije usmerja 

k manj telesno aktivnemu življenju, kar vpliva tudi na naše zdravje. Živimo v času, kjer je 

potrebe in želje po telesni aktivnosti čedalje manj, posledica česar je čedalje večji problem s 

prekomerno hranjenostjo in debelostjo, kar vpliva na pojav številnih zdravstvenih težav. 

Otroci danes zaradi naraščajoče uporabe sodobne tehnologije preživljajo svoj prosti čas 

čedalje bolj pasivno, vse manj se gibljejo in družijo z vrstniki.  

Telesna aktivnost vpliva na zdravje. Za zdravje glede na izsledke sodobne znanosti ni 

potrebna intenzivna telesna aktivnost, ampak ogroženost za nastanek in napredovanje 

kroničnih nenalezljivih bolezni in fizioloških dejavnikov tveganja zanje pomembno zmanjša 

že pol ure zmerne telesne dejavnosti večino dni v tednu. Zato je pomembno, da smo telesno 

aktivni vse življenje, saj tako ohranimo telesno, duševno in socialno krepkost od otroštva do 

pozne starosti. Telesna aktivnost torej pomembno prispeva k varovanju in ohranjanju zdravja 

(Poličnik, 2007).  

2.2.2.1 OSNOVNOŠOLCI IN GIBANJE 

Redna telesna dejavnost je zelo pomembna za razvoj, zdravje in splošno dobro počutje otrok 

in mladostnikov. Glede na smernice WHO morajo biti mladostniki zmerno do intenzivno 
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telesno aktivni vsak dan v tednu vsaj 60 minut, vsaj trikrat na teden pa naj bi bila telesna 

aktivnost intenzivna (WHO, 2010). Ta aktivnost naj bi bila zmerno do visoko intenzivna, kar 

pomeni, da se človek zadiha, začuti postopno povečanje toplote in srčnega utripa (World 

Health Organization, 2013). Pa vendar, če gledamo rezultate raziskav, večina otrok in 

mladostnikov teh priporočil ne izpolnjuje. Glede na rezultate mednarodne raziskave HBSC 

(Health Behaviour in School-Aged Children) iz leta 2014 je v Sloveniji vsak dan vsaj eno uro 

telesno aktivnih manj kot petina mladostnikov (18,5 %), starih od 11 do 15 let, od tega je 

delež fantov, ki so redno telesno dejavni, pomembno višji kot delež deklet. Iz raziskave je 

razvidno tudi, da se je v obdobju od leta 2002 do 2014 pomembno znižal delež redno telesno 

aktivnih mladostnikov (Drev, 2015).  

Premajhne prisotnosti ali popolne odsotnosti telesne aktivnosti v vzgoji odraščajoče mladine v 

poznejšem obdobju ne moremo več v celoti nadomestiti, saj je vpliv gibalnih stimulusov na 

psihosomatski sistem z napredovanjem otrokove rasti in zrelosti vse manjši. Pomanjkanje 

izkušenj in možnosti sodelovanja pri gibalnih aktivnostih lahko upočasni tako motorični kot 

intelektualni razvoj otroka, vpliva pa lahko tudi na psihosocialni razvoj otroka, saj z gibanjem 

spoznava sebe, svojo okolico, se vključuje med sovrstnike in rešuje številne težave (Završnik 

in Pišot, 2005).   

Gibanje je prek vpliva na učenčev celostni razvoj posredno tudi eden izmed dejavnikov šolske 

uspešnosti. Telesna aktivnost vnaša določen red in disciplino v ritem življenja posameznika. 

Otrokovo dodatno ukvarjanje s športom v prostem času bo pri njem razvijalo določene 

razvojne značilnosti, ki so bistvenega pomena za uspešnost v šoli. Te značilnosti so: raven 

telesne energije in kondicije, ki vpliva na vzdržljivost pri umskem delu; kognitivne 

sposobnosti; ustvarjalnost; pozitivno vrednotenje samega sebe ter skrbnost in sodelovanje z 

drugimi (Zurc, 2008). Ukvarjanje s športom pa ima pozitiven učinek tudi na osebnostni razvoj 

otrok, če se otroci namreč že od zgodnjega otroštva ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, 

razvijajo tudi delovne navade in samodisciplino (Radić, Radić in Duraković, 2014). 

2.2.2.1.1 Pomen telesne aktivnosti za zdravje in zdrav razvoj otrok 

Potreba po gibanju je za človeka naravna. Otrok potrebuje veliko gibanja, ob gibanju namreč 

razvija in krepi svoje telo, usklajuje se njegova motorika in v povezovanju posameznih 

telesnih in športnih dejavnosti uri tudi svoje spretnosti (Škof, 2010). Z ustreznimi spodbudami 

v družini in kasneje tudi v šoli pri otroku vplivamo na njegov kasnejši življenjski slog ter ga 
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opremimo za vsa samostojna in dejavna obvladovanja preizkušenj, obremenitev in stresov, ki 

mu jih bo prineslo življenje (Škof idr., 2007). 

Otroci, ki niso dovolj telesno aktivni, imajo veliko večje možnosti, da se pri njih že v 

najstniških letih pojavijo težave z zdravjem srca in ožilja. Velika količina podkožne tolšče in 

slabše telesne sposobnosti že v otroštvu pa so povezane s povišanim krvnim tlakom, z 

inzulinsko odpornostjo, s slabo geometrijo levega ventrikla in slabo črpalno funkcijo levega 

prekata (Thomas, Baker in Davies, 2003, v Škof, 2010). 

Pomanjkanje zadostne količine telesne aktivnosti vodi v kronične nenalezljive bolezni, ki so 

dandanes vodilne med vzroki umrljivosti, saj po podatkih WHO povzročijo približno dva 

milijona smrti letno. Telesna aktivnost varuje pred večino kroničnih nenalezljivih bolezni in 

ima številne pozitivne učinke na zdravje ljudi (Završnik in Pišot, 2005). Telesno aktivni 

življenjski slog ima tako neposredne in posredne koristi za zdravje mladih, še posebej pri 

preprečevanju prekomerne telesne mase in debelosti ter omogočanju pogojev za oblikovanje 

močnejših kosti, mišic, sklepov, olajšanju preskrbe telesa s kisikom ter tako omogoča 

delovanje vseh organskih sistemov (Tomori, 2005). Vključevanje otrok v različne športne 

aktivnosti v razvojnem obdobju pa ni pomembno le s stališča telesnega zdravstvenega stanja, 

ampak odločilno vpliva tudi na razvoj duševnih in socialnih sposobnosti posameznika. 

Ustrezna telesna aktivnost tako olajšuje sprostitev, obvladovanje stresa, tesnobe, potrtosti, 

spodbuja gradnjo samospoštovanja in pozitivne samopodobe ter pomaga pri socializaciji in 

oblikovanju dejavnega odnosa do sebe in sveta (Završnik in Pišot, 2005). Gibanje torej vpliva 

tudi na razvoj medsebojnih odnosov, različne športne dejavnosti namreč omogočajo 

spoznavanje vrstnikov in vzpostavljanje stikov. Ustrezna telesna aktivnost pa povečuje tudi 

notranjo pripravljenost za nove izzive, kar povečuje sposobnost za obvladovanje stresa. Redna 

telesna dejavnost bi morala biti glavna sestavina prostega časa v vseh starostnih obdobjih 

(Tomori, 2005).  

2.2.2.1.2 Vloga staršev pri razvijanju odnosa in ozaveščanju osnovnošolskih otrok o 

pomenu telesne aktivnosti za zdravje in zdrav razvoj 

Otroci na svoje zdravje gledajo drugače kot odrasli. Razlog je prav gotovo v tem, da so 

večinoma zdravi. Vloga staršev je zato, da ozavestijo svoje otroke o pomenu telesne 

aktivnosti za zdravje in jih spodbujajo, da se čim več gibljejo, saj je zdravje največja vrednota 

posameznika.  
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Že od ranega otroštva naprej otroci uživajo v gibanju. Naloga staršev je v tem, da spodbujajo 

to naravno ljubezen do gibanja, saj je takšen odnos do gibanja dobra podlaga za to, da bodo 

otroci te navade ohranili tudi kasneje v življenju. Študije namreč kažejo, da večina otrok, ki se 

ukvarjajo s športom in so v otroštvu fizično aktivni, te navade v odrasli dobi ohrani (Radić, 

Radić in Duraković, 2014).  

Če je vsak otrokov dan zapolnjen z različnimi vrstami gibanja, lahko z veliko verjetnostjo 

trdimo, da bo otrok telesno aktivnost sprejel kot življenjski slog, ki bo kasneje, ko odraste, 

tudi vplival na kakovost njegovega življenja. Predšolsko obdobje je temelj gibalnega razvoja, 

zato je pomembno, da starši že v tem obdobju navajajo svoje otroke na redno telesno 

aktivnost, saj ta ohranja otrokovo zdravje, razvija njegove gibalne sposobnosti in omogoča 

lažje vključevanje in prilagajanje v družbeno in naravno okolje. Za otroke je zgled staršev 

zelo pomemben, in sicer veliko bolj kot le nasveti o tem, kako pomembna je športna 

aktivnost, saj otroci od staršev večinoma postopoma prevzamejo različne navade. Starši 

morajo zato čim več športnih dejavnosti izvajati skupaj z otroki in imeti aktiven interes za 

športne dejavnosti svojega otroka, tako jih namreč navajajo na zdrav življenjski slog. V 

družinah, kjer so vsi člani športno aktivni, so pri otrocih bolj opazne sposobnosti, kot so 

vztrajnost, discipliniranost, natančnost, zaupanje v samega sebe, strpnost, potrpežljivost, 

zdrava tekmovalnost in spoznanje, da se je treba potruditi, če hočemo doseči cilj (Videmšek 

in Stančevič, 2011). Vrednote  mladih in njihova stališča do telesne aktivnosti so torej močno 

povezana z aktivnim ukvarjanjem njihovih staršev s športom, zato je jasno, da bodo otroci v 

družinah, kjer je zdrav način življenja vrednota, deležni tudi večje vzpodbude in postali 

telesno aktivnejši (Škof 2010). 

Vloga staršev pri spodbujanju in zgledu pri telesni aktivnosti je torej nepogrešljiva, starši 

morajo zato že od malega otroke seznanjati o pomenu gibanja za zdravje in se boriti proti 

temu, da bi njihovi otroci v prostem času posedali pred tehnologijo sodobnega časa, ter 

pomagati otroku razviti ljubezen do telesnih dejavnosti, ki bo trajala vse življenje. 

2.2.2.1.3 Vloga šole pri razvijanju odnosa in ozaveščanju osnovnošolskih otrok o 

pomenu telesne aktivnosti za zdravje in zdrav razvoj 

Pri oblikovanju odnosa otrok in mladostnikov do zdravega življenjskega sloga imajo 

pomembno vlogo tako starši kot tudi šola, zato je pomembno, da tudi šola spodbuja gibanje 

otroka, in sicer poleg redne športne vzgoje še z dodatnimi športnimi urami, treningi ter krožki, 

kjer otroci veliko časa preživijo v gibanju. Športna vzgoja v šoli  je eden od najpomembnejših 
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vzvodov promocije telesne aktivnosti mladih. Cilj športne vzgoje je z redno telesno in športno 

dejavnostjo razviti take vzorce vedenja otrok, da bosta dejavnost in zdrav življenjski slog 

določala njihova ravnanja tudi v prihodnosti. V okviru učnega načrta športne vzgoje učenci 

spoznavajo in razumejo vlogo in pomen gibanja kot pomembnega elementa zdravega 

življenjskega sloga. Zavedati pa se moramo, da oblikovanje zdravega življenjskega sloga 

mladih ni samo naloga športne vzgoje, ampak je razvijanje odnosa do športne dejavnosti in 

zdravega življenjskega sloga skupna vzgojna naloga šole in celotnega šolskega okolja (Škof, 

2010).  

V Sloveniji pa je v osnovnih in srednjih šolah uveljavljen tudi nacionalni sistem SLOfit, bolje 

poznan pod imenom Športnovzgojni karton, ki služi spremljanju telesnega in gibalnega 

razvoja otrok in mladine. Rezultati meritev učencev, ki jih obdela Fakulteta za šport, pa 

služijo športnim pedagogom med drugim tudi za svetovanje učencem, kako lahko izboljšajo 

posamezne gibalne sposobnosti, ter jih spodbujajo za vključevanje v športno vadbo (Jurak 

idr., 2016). 

Šola lahko usmerja mlade k zdravemu življenjskemu slogu na različne načine, in sicer s 

ponudbo programov v okviru širših projektov (npr. Zdrava šola, Do zdravja z gibanjem na 

prostem, Minuta za zdravje) ali v okviru šolskega športnega, planinskega in drugih društev, z 

izbirnimi programi, aktivnimi rekreativnimi odmori (10–25 minut organizirane telesne 

aktivnosti po drugi ali tretji šolski uri) itd. Pomembno pa je tudi, da so programi naravnani k 

spodbujanju telesne aktivnosti tudi v prostem času. K spodbudi mladih k aktivnemu in 

zdravemu življenju pa lahko šola prispeva tudi s predstavitvami zanimivih informacij, 

didaktičnimi plakati s to tematiko na oglasnih deskah, šolskim radijem itd. (Škof, 2010).  

2.2.3 SEDEČA VEDENJA  

Sodoben način življenja je čedalje bolj sedeč. Sedentarnost ali sedeči način preživljanja časa 

je opredeljen kot vsako budno stanje, pri katerem sedimo ali ležimo in je poraba energije 

manjša ali enaka 1,5 MET (MET = metabolni ekvivalent, enota, ki se uporablja za 

ocenjevanje porabe kisika med telesno aktivnostjo) (Tremblay, 2012, v Jurak idr., 2016). Naša 

vsakodnevna okolja (bivalno, delovno, šolsko, okolja za preživljanje prostega časa) vse manj 

prispevajo k telesni aktivnosti, največkrat jo celo zavirajo (Drev, 2009). Informacijska 

podpora, ki človeka v zadnjih letih spremlja skoraj na vsakem koraku, nam je pri večini 

opravil olajšala življenje, a nas hkrati tudi odtujuje od različnih, predvsem socialnih 

dejavnosti, v prvi vrsti od telesne aktivnosti (Završnik in Pišot, 2005). Tako na primer 



Bernjak, M. (2018). Odnos prekmurskih osmošolcev do zdravega življenjskega sloga 

(Diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

17 

 

povprečen odrasel posameznik sedi med obroki, v avtomobilu na poti v službo in domov, v 

službi za pisalno mizo ter zvečer pred televizijo ali računalnikom (Drev, 2009). Če 

primerjamo porabo energije danes in v preteklosti, obstajajo velike razlike, paleolitski človek 

je namreč za telesno aktivnost povprečno porabil 1.000 kcal na dan, dandanes pa človek 

povprečno porabi le 300 kcal na dan, kar je predvsem posledica sedečega načina življenja 

(Gabrijelčič Blenkuš, 2005). Napredek v moderni tehnologiji je sicer olajšal življenje, delo in 

celo igro, dosežki so prispevali tudi k večji kakovosti življenja, hkrati pa so postali problem 

za javno zdravstvo. Pomanjkanje zadostne količine telesne aktivnosti pa vodi v kronične 

nenalezljive bolezni, ki so v današnjem času vodilne med vzroki umrljivosti. Sedentarni 

življenjski pogoji so povod za smrt tretjine ljudi s koronarno boleznijo, rakom na debelem 

črevesju in diabetesom. Vse bolj postaja torej očitno, da je gibanje ključno za zdravje. Telesna 

dejavnost je zato idealna protiutež sedenju pred televizijo in računalnikom (Završnik in Pišot, 

2005). Današnji, pretežno sedentaren način življenja povzroča, da se bolezni sodobnega časa, 

ki so značilne sicer za starejšo populacijo, pojavljajo že pri majhnih otrocih (Štemberger, 

2007). Negativni vplivi sedečega načina preživljanja časa pa so tudi slabše mišično-skeletno 

zdravje, poslabšanje vida, slabše motorične sposobnosti, slabši akademski dosežki in 

kognitivne funkcije (Straker idr., 2016, v Jurak idr., 2016). 

Nekoč so otroci prosti čas preživljali aktivno, saj ni bilo sodobne tehnologije, ki je otrokom 

na razpolago danes. Otroci so več časa preživeli v naravi, se igrali s prijatelji raznorazne igre, 

ki so si jih sami izmislili in izdelali, v šolo so hodili peš, bili so bolj telesno aktivni. Danes pa 

otroci preživljajo svoj prosti čas čedalje bolj pasivno, vse manj se gibljejo in manj družijo z 

vrstniki. Naraščajoča uporaba sodobne tehnologije namreč ustvarja vedno bolj sedeč način 

življenja ter pasivno preživljanje prostega časa, ki ga otroci preživljajo sami doma med štirimi 

stenami. Sodobna tehnologija je postala središče otrokovega življenja, namesto druženja z 

vrstniki se otroci dandanes družijo prek teflonskih stikov, internetnih klepetalnic itd. Otroci so 

ostali brez neposrednega stika z vrstniki (Livingstone, 2002).  

Sedeča vedenja zajemajo veliko različnih vedenj, za katere je značilna nizka poraba energije. 

Za sedeča vedenja, ki jih je v današnjem času čedalje več, se za zagotavljanje koristi za 

zdravje otrok priporoča omejevanje, in sicer do največ dve uri sedenja pred ekrani na dan, 

omejevanje sedečega transporta, čezmernega sedenja (več kot 4 ure na dan) in časa, 

preživetega v zaprtih prostorih. Glede na rezultate mednarodne raziskave HBSC (Health 

Behaviour in School-Aged Children) iz leta 2014 v Sloveniji v starostni skupini 11 do 15 let 
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lahko vidimo, da približno vsak peti mladostnik (18,2 %) v prostem času več kot štiri ure na 

dan preživi v sedečem položaju, dekleta v pomembno višjem deležu kot fantje. Med šolskim 

tednom (od ponedeljka do petka) gleda televizijo, videoposnetke in druge zabavne vsebine 

dve uri ali več na dan dobra polovica mladostnikov (52,6 %), in sicer fantje v pomembno 

višjem deležu kot dekleta. Igrice na računalniku ali drugih elektronskih napravah igra dve uri 

ali več na dan med šolskim tednom približno vsak četrti mladostnik (27,8 %), in sicer fantje v 

pomembno višjem deležu kot dekleta, približno vsak drugi mladostnik (42,2 %) pa med 

šolskim tednom uporablja elektronske naprave za domače naloge ali e-pošto dve uri ali več na 

dan. V obdobju od leta 2002 do 2014 se je pomembno znižal delež mladostnikov, ki med 

šolskim tednom gledajo televizijo, videoposnetke in druge zabavne vsebine dve uri ali več na 

dan, hkrati pa se je pomembno zvišal delež mladostnikov, ki med šolskim tednom uporabljajo 

elektronske naprave za domače naloge ali e-pošto dve uri ali več na dan (Drev, 2015). 

2.2.4 SPANJE 

Iz vsakodnevnih izkušenj vemo, da je spanje pomemben fiziološki proces, je biološka nuja, 

brez spanja namreč ni življenja. Spanje je torej biološka funkcija, ki omogoča regeneracijo, 

počitek in pripravo na nadaljnje dejavnosti, pri čemer omogoča, da novo pridobljene izkušnje 

povežemo z že obstoječim znanjem (Kajtna, Štukovnik in Dolenc Grošelj, 2011).  

Pomanjkanje spanja povzroči zaspanost, več študij, ki so bile izvedene, pa poroča tudi o 

vedenjskih, kognitivnih in psihofizičnih posledicah pomanjkanja spanja. Na kognitivnem 

področju je bil opažen upad osnovnih funkcij, kot so budnost, pozornost in hitrost odzivanja 

ter slabša učinkovitost pri kompleksnih kognitivnih nalogah, kot so na primer inhibicija 

odgovora, načrtovanje, odločanje, učinkovitost pri reševanju aritmetičnih nalog in logično 

sklepanje. Kognitivni vidik je tako pomemben za učinkovito opravljanje dejavnosti, kjer so 

lahko včasih usodni že majhni dražljaji, zato je vzdrževanje pozornosti zelo pomembno. 

Kognitivni vidik pa je pomemben tudi v tekmovalnih športih, še posebej pri dolgih in 

napornih tekmovanjih, kjer ni dovolj časa za počitek. Z vidika počutja študije poročajo o tem, 

da pomanjkanje spanja vpliva na povečano razdražljivost, nepotrpežljivost, anksioznost in 

depresivnost (Kajtna, Štukovnik in Dolenc Grošelj, 2011). Pomanjkanje spanja pri otroku 

lahko povzroči posledice tako pri njegovem telesnem kot kognitivnem razvoju, pri spanju se 

namreč izločajo številni rastni hormoni, ki imajo odločilno vlogo pri rasti in razvoju otroka. 

Najnovejša spoznanja potrjujejo tudi pomembno vlogo spanja pri obdelavi informacij v 

osrednjem živčevju, utrjevanju spomina in učenju (Gnidovec Stražišar, 2012). 



Bernjak, M. (2018). Odnos prekmurskih osmošolcev do zdravega življenjskega sloga 

(Diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

19 

 

Zadostno spanje uvrščamo med najosnovnejše potrebe za zdravo rast in razvoj otroka. Glede 

na priporočila bi morali mladostniki spati od 9,5 do 10,5 ure na noč, a rezultati mednarodne 

raziskave HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) iz leta 2014 v Sloveniji kažejo, 

da med šolskim tednom (od ponedeljka do petka) spi devet ur ali več na noč le 30,6 % 

mladostnikov, starih od 11 do 15 let, sicer pa mladostniki povprečno namenijo spanju okrog 8 

ur. V skupini 13-letnikov je delež fantov, ki med šolskim tednom spijo devet ur ali več, večji 

kot delež deklet (Drev, 2015).  

2.2.5 TVEGANA VEDENJA 

Adolescenca je obdobje več sprememb, ki se pojavljajo na področju telesnega razvoja, 

spoznavnih sposobnosti, socialnih spretnosti in psihološkega dozorevanja. Starši in družba 

zastavljajo mladostnikom zahteve, ki so velikokrat prevelike glede na stopnjo njihove zrelosti, 

saj je v obdobju adolescence veliko potencialov za izpolnitev ciljev, ni pa še čas za njihovo 

izpolnitev. Za to obdobje je značilno zbiranje izkušenj, učenje, številni poskusi in zmote ter 

prepletanje progresivnih in regresivnih procesov. Vse to pa ima vpliv na to, da se na 

povečanje zunanjih socialnih zahtev (prevzemanje odgovornosti, samostojnosti, upoštevanje 

veljavnih vrednot, obvladovanju čustev in impulzov) mladostniki odzivajo z večjo 

anksioznostjo, pogosto uporabljajo neustrezne manevre in se zatekajo v kulturo lastne 

generacije. V obdobju adolescence se možnost za tvegana vedenja zelo poveča, saj se zaradi 

tega, ker meja ne postavljajo več odrasli, ampak mladostniki sami, manevrski prostor poveča. 

Motiv za določanje meje postane želja po vznemirjenju, ugodju in samopotrditvi (Tomori, 

2003a). Tvegano vedenje pa lahko postane ogrožajoče, kadar (Tomori, 2003a): 

 se začne že zgodaj v procesu razvoja; 

 je kontinuirano in se ne ponavlja le ob posameznih priložnostih; 

 je povezano z življenjskim slogom, ki je za mladostnika neustrezen; 

 poteka v krogu vrstnikov, ki neustrezno vedenje spodbujajo in občudujejo; 

 se več oblik tveganega vedenja med sabo dopolnjuje in povezuje. 

Mladostniki tvegana vedenja doživljajo predvsem pozitivno, saj jim prinašajo ugodje, 

sprostitev, vznemirjenje, občutek odraslosti, neodvisnosti, poguma, moči, nadomeščajo druge 

oblike samopotrditve, povečujejo ugled in sprejemanje s strani vrstnikov, zapolnjujejo prosti 

čas, odpravljajo dolgčas, neprijetne misli ter lajšajo neugodna čustva, povečujejo zadovoljstvo 

s samim seboj ter nadomestijo težje dosegljive vire samospoštovanja (Tomori, 2003a).  
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Dejavniki, ki povečujejo verjetnost za nastanek tveganega vedenja, so (Tomori, 2003a):  

 slabi odnosi znotraj družine (odtujenost, konfliktnost, neustrezna vzgojna sporočila); 

 socialno-ekonomski položaj; 

 vrstniki, ki gojijo tvegano vedenje; 

 šolska neuspešnost; 

 večja osebna ranljivost (nizko samospoštovanje, težje obvladovanje impulzov in 

teženj, socialna negotovost). 

Velikokrat so odzivi odraslih na tvegano vedenje mladih neustrezni in ga ne ustavijo, ampak 

velikokrat celo spodbujajo. V mnogih disfunkcionalnih družinah pa so tudi odrasli člani 

družine podvrženi tveganim vedenjem, kar predstavlja veliko nevarnost, da prevzame vzorec 

takega vedenja tudi otrok, kadar bo sam nezadovoljen, nesrečen ali v kakšnem stresu (Tomori, 

2003b). 

Pod tvegana vedenja uvrščamo vse eksperimente, občasna vedenja, aktivnosti in vedenjske 

vzorce, ki odstopajo od sprejetih norm ter pomenijo tveganje za posameznika in/ali njegovo 

okolje. Posledice, ki jih lahko prinesejo tvegana vedenja, so lahko (Tomori, 2003a): 

 neposredna ali posredna ogroženost zdravja ali celo življenja mladostnika; 

 škodljive navade se vključijo v življenjski slog, ki se nadaljuje v odraslo dobo; 

 ogrožanje drugih ljudi in lastnine (nasilje); 

 stopnjevanje konfliktov s socialnim okoljem; 

 slabši izidi na področju šolanja in prezgodnja prekinitev šolanja. 

Mladostništvo je torej čas raziskovanja in preizkušanja novih vedenj, kamor spadajo tudi 

tvegana vedenja, ki lahko ogrožajo zdravje mladostnikov, njihov razvoj, lahko pa povzročijo 

tudi fizično ali duševno škodo. Negativno pa lahko vplivajo tudi na normalen razvoj otroka in 

preprečijo pridobivanje značilnih izkušenj v tem obdobju (Koprivnikar, 2015). Med tvegana 

vedenja uvrščamo kajenje, uživanje alkoholnih pijač, uživanje drog, nasilje, spolno vedenje 

itd. V diplomskem delu se bomo osredotočili na kajenje in pitje alkoholnih pijač.  

2.2.5.1 KAJENJE 

Kajenje je dejavnik tveganja za smrt in težave z zdravjem ter bolezni, zaradi česar je kakovost 

življenja zmanjšana pri vsakem kadilcu. Zaradi bolezni, ki jih kajenje povzroča, letno v 

Sloveniji umre nekaj manj kot 3.000 ljudi, od tega polovica starih od 35 do 69 let, kar je manj 
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od pričakovane življenjske dobe. Kajenje v mladosti je večkrat povezano z nadaljnjim 

kajenjem v odraslem obdobju. Znano je namreč, da je kar 80–90 % odraslih kadilcev začelo 

kaditi že v obdobju mladosti, zato je pomembno, da se že pri mladih začne sprejemati 

učinkovite ukrepe in aktivnosti za preprečevanje kajenja. Tobačna industrija namreč cilja 

predvsem na mlade, in sicer z veliko dostopnostjo, prikrivanjem informacij o učinkih tobaka, 

z vplivom proti uvedbi učinkovitih ukrepov za zmanjševanje rabe tobaka in nizkimi cenami (v 

primerjavi z drugimi državami EU) (Modic, Berglez in Beočanin, 2011). 

Podatki o kajenju med mladostniki, ki so na voljo v mednarodni raziskavi HBSC (Health 

Behaviour in School-Aged Children) iz leta 2014 v Sloveniji, kažejo, da je kaditi poskusilo 

(vsaj eno cigareto, cigaro ali pipo) 18,5 % mladostnikov, starih od 11 do 15 let, najmanj 

enkrat tedensko jih kadi 5,1 %, vsak dan pa 3,3 %. Kaditi je poskusilo nekoliko več fantov kot 

deklet. Razširjenost kajenja med mladostniki s starostjo narašča in je najvišja med 15-letniki 

(40,0 % tistih, ki so že poskusili kaditi, 13,1 % tistih, ki tedensko kadijo). Med 13-letniki je 

delež tistih, ki so že poskusili kaditi, 14,2 %, delež fantov, ki so poskusili kaditi, je višji kot 

delež deklet. Pozitivno je, da so med mladostniki kadilske navade v obdobju od 2002 do 2014 

v upadu (Koprivnikar, 2015). 

Kajenje ima škodljive učinke na zdravje, tako kratkoročne kot tudi dolgoročne. Nikotin, ki ga 

vsebujejo tobačni in sorodni izdelki, povzroča zasvojenost. Dolgotrajnejša izpostavljenost 

nikotinu ima pri mladostnikih škodljive učinke na razvoj možganov v obdobju adolescence, 

privede pa lahko tudi do trajnih škodljivih vplivov na kognitivne sposobnosti posameznika. 

Za kajenje lahko rečemo, da škoduje skoraj vsakemu organu v našem telesu, povezano je s 

številnimi vrstami raka, boleznimi dihal in težavami z dihali (npr. kronična obstruktivna 

pljučna bolezen, astma, oteženo dihanje itd.), boleznimi srca in ožilja ter drugimi boleznimi, 

kot so sladkorna bolezen, parodontalna bolezen ter splošno poslabšano zdravstveno stanje. 

Kajenje pa ima tudi veliko kratkoročnih učinkov, ki se lahko pojavijo že zgodaj po začetku 

kajenja, ti učinki so slab zadah iz ust, vzdražene oči in grlo, privede do zgodnjega gubanja 

kože, rumeno obarvanje kadilčevih prstov, nohtov in zob (Zorko in Koprivnikar, 2015). 

2.2.5.2 ALKOHOL 

Alkohol v našem družbeno-kulturnem okolju predstavlja eno od najpogostejših in najbolj 

zlorabljenih drog, ki povzroča največ ekonomskih, socialnih in zdravstvenih težav 

(Ministrstvo za zdravje, 2013). Alkohol je tretji najpomembnejši dejavnik tveganja za 

izgubljena zdrava leta življenja zaradi prezgodnje smrti (Modic, Berglez in Beočanin, 2011).  
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V Sloveniji na leto umre okrog 900 oseb zaradi bolezni in stanj, kjer je edini vzrok alkohol 

(Lesnik idr., b.d.). Vpliva na delovanje centralnega živčnega sistema, spremeni zaznavanje, 

zavest, vedenje in počutje (Ministrstvo za zdravje, 2013).  

V primerjavi z mednarodnim povprečjem so slovenski mladostniki izpostavljeni 

pogostejšemu pitju alkoholnih pijač in višjim koncentracijam alkohola, vedno več otrok se 

namreč z alkoholom sreča že pred 13. letom. Zaradi razvojnih sprememb, predvsem 

dozorevanja možganov, kar traja do 25. leta starosti, so otroci in mladostniki občutljivejši za 

škodo, povezano z alkoholom (Lesnik idr., b.d.). Pitje alkohola lahko pri njih povzroči 

spremembe v možganih in jih ob velikih količinah zaužitega alkohola trajno poškoduje 

(Modic, Berglez in Beočanin, 2011). Alkohol namreč že v nekaj minutah preide v krvni 

obtok, s krvnim obtokom pa pride v vse dele telesa, za njegove učinke pa so najdovzetnejši 

možgani (Hovnik Keršmanc, 2003). 

Različne raziskave kažejo, da so dejavniki tveganja za tvegano in škodljivo pitje alkohola pri 

mladostnikih predvsem pojav odvisnosti ali težav z alkoholom pri starših ali drugih 

sorodnikih, večja dostopnost alkohola doma, permisivna vzgoja ter slab starševski nadzor, 

kognitivni primanjkljaji, duševne bolezni v otroštvu, pomanjkanje socialnih veščin, 

nepopolno socialno omrežje, nizka samopodoba in vrstniški pritisk (Zorko in Koprivnikar, 

2015).  

Posledice škodljivega pitja alkohola so lahko telesne, psihološke in/ali socialne ter se 

največkrat med sabo povezujejo. Posledice, ki se pojavljajo, so kronične bolezni, obolenje 

jeter, nekatere vrste raka, motnje presojanja, govora, koordinacije gibov in ravnotežja, 

anksioznost, depresivnost, izguba motivacije za delo in šolo, težave s koncentracijo, slabši 

odnosi, večja konfliktnost ter nasilje (Zorko in Koprivnikar, 2015). Alkohol pa je kljub vsem 

škodljivim posledicam vedno bolj prisoten med mladimi, k temu prispevajo njegova relativno 

lahka dostopnost, neupoštevanje zakonodajnih ukrepov pri prodaji alkohola in relativna 

cenovna dostopnost. Mladi v številnih raziskavah omenjajo kot vzrok za pitje alkohola 

predvsem dobre občutke, sproščenost, zgovornost, lažje navezovanje stikov z vrstniki, z njim 

potlačijo tudi svojo duševno stisko (Modic, Berglez in Beočanin, 2011).  

Podatki o pitju alkoholnih pijač med mladostniki, ki so na voljo v mednarodni raziskavi 

HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) iz leta 2014 v Sloveniji, kažejo, da je pilo  

alkoholne pijače kadarkoli v življenju 47,5 % mladostnikov, starih od 11 do 15 let, pri čemer 

je delež fantov nekoliko višji kot delež deklet. Najmanj enkrat tedensko jih pije alkoholne 
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pijače 8,5 % mladostnikov, opitih pa je bilo vsaj dvakrat v življenju 12,2 % mladostnikov. 

Razširjenost pitja alkohola med mladostniki s starostjo pomembno narašča in je najvišja med 

15-letniki (80,6 % tistih, ki so že pili alkoholne pijače; 13,9 % tistih, ki pijejo alkoholne pijače 

vsaj enkrat tedensko; 30,3 % mladostnikov pa je bilo vsaj dvakrat že opitih). Med 13-letniki 

je delež tistih, ki so pili alkoholne pijače kadarkoli v življenju, 44,0 %, tistih, ki pijejo 

alkoholne pijače vsaj enkrat tedensko, 6,9 %, opitih pa je bilo dvakrat v življenju 5,8 %. 

Pozitivno je, da je delež mladostnikov, ki pijejo alkoholne pijače vsaj enkrat tedensko, v 

obdobju od 2002 do 2014 v upadu (Koprivnikar, 2015).  

Alkohol ne uniči le življenja posameznika, ki je od njega odvisen, ampak zaznamuje tudi ljudi 

okoli njega. Zato je pomembno, da otroka pripravimo, da se bo znal odločati in reševati 

probleme in da se bo znal kasneje v življenju soočati s težavami, da bo sposoben iskati rešitve 

in se ne bo zaradi obupa in težav, ki se pojavijo, zatekal k alkoholu. 

2.2.6 PREHRANJEVALNE NAVADE IN TELESNA AKTIVNOST V PREKMURJU  

Nacionalni inštitut za javno zdravje je s svojim projektom »Zdravje v občini« predstavil 

zdravstveno stanje ljudi v slovenskih občinah v letu 2017. Glede na podatke je razvidno, da so 

občine v vzhodnem delu Slovenije v povprečju v slabšem položaju. Najslabše je stanje v 

Prekmurju, pokrajini na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije, ki leži ob meji z Avstrijo 

in Madžarsko, na levem bregu reke Mure. Zdravstveno stanje je v tej regiji slabše kot drugod 

po Sloveniji. Prekmurske občine so precej nad slovenskim povprečjem v prekomerni telesni 

masi otrok in mladostnikov. Med prekmurskimi občinami, kot lahko vidimo na sliki 1, je 

največji delež otrok in mladostnikov s prekomerno telesno maso (delež otrok in 

mladostnikov, ki imajo indeks telesne mase nad mejno vrednostjo prekomerne telesne mase 

za ustrezno starost) v občinah Šalovci, Kuzma, Cankova, Dobrovnik, Moravske Toplice in 

Hodoš (NIJZ, 2015a).  
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Slika 1: Prekomerna telesna masa otrok glede na slovensko povprečje (NIJZ, 2015a) 

 

Tudi telesna aktivnost otrok in mladostnikov je v prekmurskih občinah, kot je razvidno iz 

slike 2 (delež otrok med 6. in 15. letom, ki dosega ustrezno raven telesne aktivnosti), pod 

slovenskim povprečjem, in sicer najbolj v občinah Šalovci, Kuzma, Cankova in Dobrovnik 

(NIJZ, 2015b). 

 

Slika 2: Telesna aktivnost otrok glede na slovensko povprečje (NIJZ, 2015b) 
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Kot možni razlogi za tako stanje v prekmurski regiji se v literaturi pojavljajo naslednji razlogi, 

ki so značilni za to regijo: visoka stopnja brezposelnosti, nizka povprečna stopnja izobrazbe, 

višji delež kmečkega prebivalstva, sistem zdravstvenega varstva, ki se odraža v slabši 

dostopnosti do kakovostnih programov za preprečevanje bolezni, zdravljenja in rehabilitacije, 

ter povezava življenjskega sloga z vpetostjo posameznika v ožjo socialno mrežo, slabše 

bivalne in delovne razmere in dostopnost do osnovnih dobrin in storitev (Kranjc-Nikolić, 

Belović in Eržen, b.d.). 

S pomočjo raziskave, ki smo jo izvedli v okviru diplomskega dela, želimo ugotoviti, kakšna 

so stališča učencev prekmurske regije do vedenj, povezanih z zdravim življenjskim slogom, 

saj ta vedenja vplivajo na njihov razvoj, počutje, dolgoročno zdravje in kakovost življenja. Na 

osnovi njihovih stališč bomo oblikovali predloge za oblikovanje pozitivnega odnosa do 

zdravega življenjskega sloga učencev. 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN NAMEN 

RAZISKAVE 

V diplomskem delu smo glede na to, da so rezultati projekta »Zdravje v občini« pokazali, da 

je zdravstveno stanje v prekmurski regiji slabše kot drugod po Sloveniji, želeli ugotoviti,  

kakšen je odnos učencev 8. razredov osnovnih šol v tej regiji do zdravega življenjskega sloga. 

Zanimala nas je povezava med družino, šolo in otrokom glede na odnos do vedenj, povezanih 

z zdravim življenjskim slogom (prehranske navade, spanje, telesna aktivnost, sedeča vedenja, 

tvegana vedenja – alkohol in kajenje). Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšna stališča o 

vedenjih, povezanih z zdravim življenjskim slogom, imajo učenci 8. razredov v Prekmurju 

glede na spol in kraj bivanja (vas, mesto). Na osnovi zastavljenih ciljev in raziskovalnih 

vprašanj smo s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljali odnos učencev do prehrane ter 

telesne aktivnosti, spanja, sedečih vedenj in tveganih vedenj (alkohol, kajenje). 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

Cilji naše raziskave so bili ugotoviti: 

 kakšen je odnos prekmurskih osmošolcev do priporočil, ki so povezana z zdravim 

življenjskim slogom, 
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 razlike v odnosu do zdravega življenjskega sloga glede na spol in kraj bivanja 

osnovnošolcev, 

 kako učenci zaznavajo odnos staršev, učiteljev, zdravnikov in prijateljev do zdravega 

življenjskega sloga. 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V raziskavi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

Raziskovalno vprašanje 1: Kako se razlikuje odnos učencev do zdravega življenjskega         

sloga glede na spol in kraj bivanja osnovnošolcev (vas, 

mesto)? 

Raziskovalno vprašanje 2:  Kako se razlikuje odnos učencev do zdravega prehranjevanja 

glede na spol in kraj bivanja (vas, mesto)? 

Raziskovalno vprašanje 3:  Kako po mnenju učencev na zdrav življenjski slog  vplivajo 

različni dejavniki, s katerimi opredeljujemo zdrav življenjski 

slog? 

Raziskovalno vprašanje 4:     Kako učenci ocenjujejo lastne prehranjevalne navade? 

Raziskovalno vprašanje 5:   Kako učenci ocenjujejo pomembnost nasvetov staršev, 

učiteljev, zdravnikov in prijateljev o zdravem življenjskem 

slogu? 

3.4 RAZISKOVALNA METODA DELA 

3.4.1 OPIS METODE IN INSTRUMENTA ZA ZBIRANJE PODATKOV 

Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo raziskovanja. Kot tehnika 

zbiranja podatkov je bila uporabljena kvantitativna metoda. Instrument zbiranja podatkov je 

bil anketni vprašalnik (priloga 1), ki je bil oblikovan na podlagi znanstvene in strokovne 

literature, ki je predstavljena v teoretičnih izhodiščih. Obsegal je 18 vprašanj, ki so bila 

odprtega in zaprtega tipa. Anketni vprašalnik so izpolnjevali učenci 8. razreda štirih različnih 

osnovnih šol v Prekmurju. Zbiranje podatkov je potekalo z razdeljevanjem tiskanih anket in je 

bilo anonimno, pridobljena so bila soglasja staršev za izpolnjevanje anketnega vprašalnika 

njihovih otrok (priloga 2). 
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3.4.2 OBDELAVA PODATKOV 

Pri statistični obdelavi pridobljenih podatkov raziskave smo uporabili računalniški program 

Microsoft Office Excel in statistični program SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Statistična analiza podatkov je bila izvedena s pomočjo deskriptivne in inferenčne 

statistike. Rezultate smo prikazali s pomočjo preglednic in grafov. 

3.4.3 OPIS VZORCA 

V raziskavo je bilo vključenih 138 učencev 8. razredov štirih različnih osnovnih šol v 

Prekmurju. Med njimi je bilo 67 (48,6 %) fantov in 71 (51,4 %) deklet (graf 1). 

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na spol (% učencev) 

 

Večina učencev, in sicer 129 (94,2 %) učencev, je bilo starih 13 let, 8 (5,8 %) učencev pa je 

bilo starih 14 let (graf 2).   

 

Graf 2: Struktura vzorca glede na starost (% učencev) 

 

Učencev, ki živijo v mestu, je bilo 77 (55,8 %), učencev, ki živijo na vasi, pa 61 (44,2 %) 

(graf 3). Učenci so sami določili, ali živijo v mestu ali na vasi. 

48,6% 51,4% 
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94,2% 
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Graf 3: Struktura vzorca glede na kraj bivanja (% učencev) 

 

V nadaljevanju sledita splošna analiza rezultatov ter analiza glede na spol in kraj bivanja (vas, 

mesto) učencev. 

3.5 REZULTATI 

3.5.1 IZBIRA NAJBOLJ ZDRAVIH ŽIVIL OZIROMA JEDI 

Učenci so ocenili, kako zdrava so po njihovem mnenju posamezna živila. V preglednici 3 so 

predstavljeni rezultati mnenj učencev glede na spol. 

 

Preglednica 3: Mnenja učencev o tem, kako zdravo je živilo oziroma predstavljena jed 

glede na spol  

 

ŽIVILA OZ. JEDI 

 

Spol N M SD t p 

Bujta repa  
moški 66 3,64 0,905 

–0,443 0,564 
ženski 70 3,70 0,768 

Salama 
moški 65 2,63 0,876 

1,067 0,660 
ženski 69 2,46 0,933 

Svinjina 
moški 66 3,06 1,006 

0,636 0,647 
ženski 70 2,96 0,892 

Perutnina 
moški 66 3,56 0,825 

1,694 0,379 
ženski 67 3,31 0,857 

Ocvrt krompir in ocvrt zrezek 
moški 66 2,56 1,266 

2,624 0,072 
ženski 67 2,03 1,058 

Francoska solata 
moški 65 3,63 1,282 

0,784 0,165 
ženski 69 3,46 1,183 

Ajdova kaša z zelenjavo 
moški 65 3,95 1,082 

–2,426 0,184 
ženski 69 4,35 0,783 

Ovseni kosmiči z jogurtom in svežim 

sadjem 

moški 65 3,94 1,171 
–2,879 0,024* 

ženski 69 4,41 0,649 

Solata iz čičerike 

moški 64 3,72 1,215 

–3,728 0,002* ženski 70 4,37 0,783 

ženski 71 1,65 0,927 

Preglednica 3 se nadaljuje. 

55,8% 

44,2% Mesto

Vas



Bernjak, M. (2018). Odnos prekmurskih osmošolcev do zdravega življenjskega sloga 

(Diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

29 

 

Nadaljevanje preglednice 3. 

 

ŽIVILA OZ. JEDI 

 

Spol N M SD t p 

Hamburger 
moški 63 2,51 1,491 

4,058 0,005* 
ženski 71 1,65 0,927 

Sadje  
Moški 65 4,54 1,105 

–1,671 0,167 
Ženski 71 4,79 0,583 

Zelenjava  
Moški 66 4,52 0,996 

–2,555 0,055 
Ženski 69 4,87 0,567 

Čokolada  
Moški 66 2,27 1,103 

0,636 0,351 
Ženski 69 2,16 0,964 

Čips 
Moški 64 2,23 1,342 

2,909 0,036* 
Ženski 71 1,66 0,925 

Pecivo  
Moški 62 2,76 0,970 

2,692 0,032* 
Ženski 70 2,33 0,863 

Oreščki  
Moški 65 3,75 0,867 

–0,111 0,734 
Ženski 70 3,77 0,966 

Legenda:  

M – povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – zelo nezdravo, 2 – 

nezdravo, 3 – srednje zdravo, 4 – zdravo, 5 – zelo zdravo). 

* Statistično pomembna razlika (p < 0,05) 

 

Primerjava mnenja učencev, kako zdrava so predstavljena živila oziroma jedi, glede na spol je 

pokazala, da se statistično pomembne razlike pojavljajo pri čipsu (p = 0,036), pecivu (p = 

0,032), ovsenih kosmičih z jogurtom in svežim sadjem (p = 0,024), hamburgerju (p = 0,005) 

ter pri solati iz čičerike (p = 0,002). Dekleta so v primerjavi s fanti mnenja, da so bolj zdravi 

ovseni kosmiči z jogurtom in svežim sadjem (M = 4,41) ter solata iz čičerike (M = 4,37), 

fantje pa so v primerjavi z dekleti mnenja, da so bolj zdravi hamburgerji (M = 2,51), čips  

(M = 2,23) in pecivo (M = 2,76). Iz tega lahko sklepamo, da so dekleta bolj kritična do 

določenih manj zdravih živil kot fantje. Dekleta so kot najbolj zdravo živilo opredelila 

zelenjavo (M = 4,48), kot najmanj zdravo pa hamburger (M = 1,65). Pri fantih pa je bilo sadje 

(M = 4,54) glede na rezultate raziskave opredeljeno kot najbolj zdravo živilo, čips pa kot 

najmanj zdravo živilo (M = 2,23). Tako fantje kot dekleta so mnenja, da je perutnina bolj 

zdrava kot svinjina, je pa takega mnenja nekoliko več fantov (M = 3,56) kot deklet (M = 

3,31). Sklepamo lahko, da učenci vedo, da je prepogosto uživanje rdečega mesa v večjih 

količinah lahko za zdravje škodljivo. 

V preglednici 4 so predstavljeni rezultati mnenj učencev glede na kraj bivanja o tem, kako 

zdrava se jim zdijo živila oz. jedi. 
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Preglednica 4: Mnenje učencev o tem, kako zdravo je živilo oziroma predstavljena jed, 

glede na kraj bivanja  

 

ŽIVILA OZ. JEDI 

 

Kraj 

bivanja 
N M SD t p 

Bujta repa  
Mesto 75 3,55 0,905 

–1,915 0,141 
Vas 61 3,82 0,719 

Salama 
Mesto 75 2,60 0,854 

0,794 0,333 
Vas 59 2,47 0,971 

Svinjina 
Mesto 75 3,03 0,958 

0,263 0,499 
Vas 61 2,98 0,940 

Perutnina 
Mesto 73 3,37 0,905 

-0,995 0,334 
Vas 60 3,52 0,770 

Ocvrt krompir in ocvrt zrezek 
Mesto 74 2,32 1,206 

0,336 0,735 
Vas 59 2,25 1,183 

Francoska solata 
Mesto 74 3,61 1,248 

0,660 0,930 
Vas 60 3,47 1,214 

Ajdova kaša z zelenjavo 
Mesto 73 4,05 1,079 

–1,353 0,231 
Vas 61 4,28 0,777 

Ovseni kosmiči z jogurtom in svežim 

sadjem 

Mesto 74 4,04 1,078 
–1,864 0,205 

Vas 60 4,35 0,777 

Solata iz čičerike 
Mesto 74 3,92 1,179 

–1,719 0,481 
Vas 60 4,23 0,871 

Hamburger 
Mesto 74 2,00 1,282 

–0,518 0,915 
Vas 60 2,12 1,316 

Sadje  
Mesto 76 4,63 0,950 

–0,560 0,568 
Vas 60 4,72 0,783 

Zelenjava  
Mesto 75 4,65 0,862 

–0,678 0,128 
Vas 60 4,75 0,773 

Čokolada  
Mesto 75 2,04 0,936 

–2,233 0,104 
Vas 60 2,43 1,110 

Čips 
Mesto 74 1,84 0,966 

–1,042 0,140 
Vas 61 2,05 1,384 

Pecivo  
Mesto 71 2,56 0,890 

0,436 0,516 
Vas 61 2,49 0,994 

Oreščki  
Mesto 75 3,84 0,871 

1,093 0,629 
Vas 60 3,67 0,968 

Legenda:  

M – povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – zelo nezdravo, 2 – 

nezdravo, 3 – srednje zdravo, 4 – zdravo, 5 – zelo zdravo). 

* Statistično pomembna razlika (p < 0,05) 

 

Iz rezultatov (preglednica 4) lahko vidimo, da so učenci, ki živijo na vasi, kot najbolj zdravo 

živilo opredelili zelenjavo (M = 4,75), kot najmanj zdravo pa čips (M = 2,05), prav tako so 

tudi učenci, ki živijo v mestu, kot najmanj zdravo živilo opredelili čips (M = 1,84), kot najbolj 

zdravo pa zelenjavo (M = 4,65). Več učencev, ki živi na vasi, za katere je v tej regiji še zelo 

značilna reja prašičev doma, meni, da je perutnina (M = 3,52) bolj zdrava kot svinjina (M = 

2,98), kot pa učencev, ki živijo v mestih. Sklepamo lahko, da se učenci, ki živijo na vasi, bolj 

zavedajo, da je prepogosto uživanje rdečega mesa v večjih količinah lahko za zdravje 
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škodljivo, kot učenci, ki živijo v mestih. Statistično pomembnih razlik v rezultatih glede na 

kraj bivanja (vas, mesto) ni.  

3.5.2 IZBIRA NAJBOLJ OKUSNIH ŽIVIL OZIROMA JEDI 

Učenci so za enake jedi in živila, za katera so določali, kako zdrava so po njihovem mnenju, 

določali še, kako okusna se jim zdijo. V preglednici 5 so predstavljeni rezultati mnenj 

učencev glede na spol o tem, kako okusna se jim zdijo živila oz. jedi. 

Preglednica 5: Mnenje učencev o tem, kako okusno je živilo oziroma predstavljena jed, 

glede na spol 

 

ŽIVILA OZ. JEDI 

 

Spol N M SD t p 

Bujta repa  
Moški 62 3,37 1,120 

–0,148 0,979 
Ženski 70 3,40 1,134 

Salama 
Moški 65 3,74 0,957 

1,798 0,343 
Ženski 69 3,41 1,167 

Svinjina 
Moški 65 3,52 1,239 

2,030 0,155 
Ženski 69 3,10 1,165 

Perutnina 
Moški 64 4,13 0,882 

2,175 0,148 
Ženski 67 3,78 0,951 

Ocvrt krompir in ocvrt zrezek 
Moški 64 4,08 1,013 

0,568 0,130 
Ženski 69 3,99 0,866 

Francoska solata 
Moški 65 3,40 1,390 

–0,379 0,793 
Ženski 69 3,49 1,441 

Ajdova kaša z zelenjavo 
Moški 64 3,17 1,216 

–0,739 0,797 
Ženski 70 3,33 1,236 

Ovseni kosmiči z jogurtom in svežim 

sadjem 

Moški 64 3,72 1,147 
–2,826 0,090 

Ženski 68 4,24 0,948 

Solata iz čičerike 
Moški 65 2,94 1,223 

–0,717 0,279 
Ženski 69 3,10 1,395 

Hamburger 
Moški 65 4,22 1,023 

1,327 0,422 
Ženski 70 3,96 1,221 

Sadje  
Moški 64 4,44 0,753 

–1,516 0,070 
Ženski 70 4,63 0,705 

Zelenjava  
Moški 64 3,95 1,201 

–1,307 0,437 
Ženski 71 4,20 0,965 

Čokolada  
Moški 65 3,91 1,195 

–1,822 0,469 
Ženski 70 4,26 1,031 

Čips 
Moški 65 3,78 1,192 

–0,722 0,525 
Ženski 69 3,64 1,163 

Pecivo  
Moški 64 4,00 1,024 

0,255 0,516 
Ženski 70 3,96 0,924 

Oreščki  
Moški 65 3,55 1,186 

0,054 0,543 
Ženski 70 3,54 1,176 

Legenda:  

M – povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – zelo neokusno, 2 – 

neokusno, 3 – srednje okusno, 4 – okusno, 5 – zelo okusno). 

* Statistično pomembna razlika (p < 0,05). 
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Rezultati (preglednica 5) kažejo, da so dekleta kot najbolj okusno živilo oziroma jed 

opredelila sadje (M = 4,63), sledi čokolada (M =4,26), kot najmanj okusno živilo oziroma jed 

pa so opredelila solato iz čičerike (M = 3,10) in svinjino (M =3,10). Fantje so prav tako kot 

dekleta kot najbolj okusno živilo opredelili sadje (M = 4,44), sledi hamburger (M = 4,22), kot 

najmanj okusno pa so prav tako kot dekleta opredelili solato iz čičerike (M = 2,94). 

Statistično pomembnih razlik v oceni okusnosti predstavljenih jedi in živil glede na spol 

učencev ni. Če rezultate mnenj učencev glede na spol o tem, kako okusna se jim zdijo živila 

oziroma jedi (preglednica 5), primerjamo z rezultati mnenj učencev glede na spol o tem, kako 

zdrava se jim zdijo živila oziroma jedi (preglednica 3), lahko ugotovimo, da čeprav učenci 

vedo, da so določena živila oziroma jedi zdrava, so za njih določili, da so manj okusna. 

Predvidevamo, da učenci po njihovem mnenju najbolj okusna živila, čeprav za njih vedo, da 

so manj zdrava, verjetno jedo pogosteje kot tista, ki so jim neokusna. 

3.5.3 POGOSTOST UŽIVANJA ŽIVIL IZ DOLOČENIH SKUPIN ŽIVIL 

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto učenci uživajo živila iz določenih skupin živil. V 

preglednicah 6 in 7 so predstavljeni rezultati ocene učencev o njihovi pogostosti uživanja živil 

iz določenih skupin živil glede na spol in kraj bivanja. 

Preglednica 6: Ocena učencev o pogostosti uživanja živil iz določenih skupin živil, glede 

na spol 

SKUPINE 

ŽIVIL 
Spol 

Večkrat 

na dan 

1-krat 

na dan 

2- do 3- 

krat na 

teden 

1-krat na 

teden 

Nekajkrat 

na mesec 
Nikoli Skupaj 

f % f % f % f % f % f % f % 

Sadje  
Moški 30 46,9 18 28,1 14 21,9 1 1,6 1 1,6 0 0,0 64 100,0 

Ženski 33 46,5 25 35,2 10 14,1 2 2,8 0 0,0 1 1,4 71 100,0 

Zelenjava 
Moški 19 29,2 27 41,5 12 18,5 5 7,7 1 1,5 1 1,5 65 100,0 

Ženski 25 35,2 32 45,1 9 12,7 1 1,4 4 5,6 0 0,0 71 100,0 

Mleko 
Moški 16 25,0 19 29,7 23 35,9 2 3,1 2 3,1 2 3,1 64 100,0 

Ženski 17 23,9 25 35,2 16 22,5 6 8,5 3 4,2 4 5,6 71 100,0 

Mlečni 

izdelki 

(jogurt, 

skuta, sir, 

kefir itd.) 

Moški 10 15,4 20 30,8 24 36,9 8 12,3 2 3,1 1 1,5 65 100,0 

Ženski 13 18,3 23 32,4 23 32,4 5 7,0 4 5,6 3 4,2 71 100,0 

Meso 
Moški 11 17,2 31 48,4 16 25,0 5 7,8 0 0,0 1 1,6 64 100,0 

Ženski 10 14,9 26 38,8 18 26,9 8 11,9 2 3,0 3 4,5 67 100,0 

Mesni 

izdelki 

(salama, 

šunka, 

klobasa, 

pašteta itd.) 

Moški 13 20,0 20 30,8 20 30,8 10 15,4 1 1,5 1 1,5 65 100,0 

Ženski 8 11,6 12 17,4 30 43,5 8 11,6 4 5,8 7 10,1 69 100,0 

Preglednica 6 se nadaljuje. 
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Nadaljevanje preglednice 6. 

SKUPINE 

ŽIVIL 
Spol 

Večkrat 

na dan 

1-krat na 

dan 

2- do 3- 

krat na 

teden 

1-krat na 

teden 

Nekajkrat 

na mesec 
Nikoli Skupaj 

f % f % f % f % f % f % f % 

Ribe 
Moški 2 3,2 4 6,5 6 9,7 17 27,4 29 46,8 4 6,5 62 100,0 

Ženski 0 0,0 0 0,0 4 5,7 17 24,3 38 54,3 11 15,7 70 100,0 

K
ru

h
 

beli 
Moški 21 32,3 14 21,5 13 20,0 6 9,2 7 10,8 4 6,2 65 100,0 

Ženski 12 16,9 17 23,9 17 23,9 9 12,7 13 18,3 3 4,2 71 100,0 

polnozrnati 
Moški 9 14,3 9 14,3 23 36,5 4 6,3 11 17,5 7 11,1 63 100,0 

Ženski 5 7,0 13 18,3 23 32,4 11 15,5 11 15,5 8 11,3 71 100,0 

ajdov 
Moški 7 10,9 4 6,3 15 23,4 10 15,6 7 10,9 21 32,8 64 100,0 

Ženski 5 7,1 7 10,0 12 17,1 15 21,4 10 14,3 21 30,0 70 100,0 

ovseni 
Moški 6 9,7 4 6,5 9 14,5 11 17,7 12 19,4 20 32,2 62 100,0 

Ženski 1 1,4 4 5,6 8 11,3 12 16,9 16 22,5 30 42,3 71 100,0 

druge 

vrste 

Moški 6 9,8 12 19,7 11 18,0 8 13,1 10 16,4 14 23,0 61 100,0 

Ženski 9 12,9 13 18,6 11 15,7 7 10,0 10 14,3 20 28,6 70 100,0 

Živila z 

veliko maščob 

(ocvrte jedi, 

margarina, 

maslo itd.) 

Moški 4 6,3 17 26,6 20 31,3 13 20,3 8 12,5 2 3,1 64 100,0 

Ženski 1 1,4 10 14,5 15 21,7 23 33,3 15 21,7 5 7,2 69 100,0 

Živila z 

veliko 

sladkorja 

(sladkarije, 

pecivo, 

čokoladni 

namazi itd.) 

Moški 9 13,8 19 29,2 15 23,1 17 26,2 5 7,7 0 0,0 69 100,0 

Ženski 12 16,9 15 21,1 15 21,1 16 22,5 13 18,3 0 0,0 71 100,0 

Sladke pijače 

(gazirane 

pijače, vode z 

okusom, 

ledeni čaji 

itd.) 

Moški 18 27,7 13 20,0 14 21,5 8 12,3 7 10,8 5 7,7 65 100,0 

Ženski 14 20,0 3 4,3 24 34,3 11 15,7 12 17,1 6 8,6 70 100,0 

Energijske 

pijače 

Moški 6 9,1 6 9,1 16 24,2 7 10,6 12 18,2 19 28,8 66 100,0 

Ženski 2 2,8 2 2,8 8 11,3 2 2,8 11 15,5 46 64,8 71 100,0 

Alkoholne 

pijače 

Moški 3 4,5 2 3,0 6 9,1 6 9,1 11 16,7 38 57,6 66 100,0 

Ženski 0 0,0 0 0,0 4 5,6 3 4,2 5 7,0 59 83,1 71 100,0 

 

Rezultati kažejo (preglednica 6), da največji delež fantov in deklet uživa sadje večkrat na dan, 

vendar pa je delež fantov in deklet, ki sadje uživajo večkrat na dan, manjši od polovice, in 

sicer znaša okrog 46 %. To je nekoliko več, kot so ugotovili v mednarodni raziskavi »Z 

zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki« iz leta 2014, saj naj bi glede 

na njihove ugotovitve sadje v Sloveniji vsak dan uživalo 39,4 % mladostnikov (Drev 2015). 

Predvidevamo, da imajo tako fantje kot dekleta še vedno premalo znanja o vlogi sadja v 

prehrani za naše zdravje in se ne zavedajo dovolj, da ga je po prehranskih priporočilih 

priporočeno uživati večkrat na dan. V vzorcu ni bilo fantov, ki nikoli ne bi uživali sadja, 

deklet, ki nikoli ne uživajo sadja, pa je bilo 1,4 %.  
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Zelenjavo uživa večina učencev 1-krat na dan, in sicer dekleta v nekoliko večjem deležu  

(45,1 %) kot fantje (41,5 %). V našem vzorcu ni bilo deklet, ki nikoli ne bi uživala zelenjave, 

fantov, ki nikoli ne uživajo zelenjave, pa je bilo 1,5 %. Učencev, ki zelenjavo uživajo večkrat 

na dan, kot bi to morali glede na prehranska priporočila, je nekoliko manj kot učencev, ki jo 

uživajo 1-krat na dan. Delež deklet, ki zelenjavo uživajo večkrat na dan, je nekoliko višji 

(35,2 %) kot delež fantov (29,2 %). Prav tako so ugotovili tudi v mednarodni raziskavi »Z 

zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki« iz leta 2014, da je delež 

deklet, ki uživajo zelenjavo večkrat na dan, nekoliko višji kot delež fantov. Ocenjujemo, da se 

dekleta nekoliko bolj kot fantje zavedajo pomena uživanja zelenjave za zdravje in nekoliko 

bolj sledijo prehranskim priporočilom glede pogostosti in količine uživanja zelenjave. 

Mleko največji delež fantov uživa 2- do 3-krat na teden (35,9 %), največji delež deklet pa ga 

uživa 1-krat na dan (35,2 %). Pri fantih in dekletih je pri odgovoru večkrat na dan opazen 

manjši delež odgovorov kot pri odgovoru 1-krat na dan, in sicer je delež pri dekletih višji 

(35,2 %) kot pri fantih (29,7 %). Mlečne izdelke pa največji delež fantov prav tako kot mleko 

uživa 2- do 3-krat na teden (36,5 %), največji delež deklet pa uživa mlečne izdelke 1-krat na 

dan, enak pa je tudi delež deklet, ki jih uživa 2- do 3-krat na teden (32,4 %). Delež fantov, ki 

mlečne izdelke uživajo večkrat na dan (15,4 %), je manjši kot delež deklet, ki večkrat na dan 

uživajo mlečne izdelke (18,4 %). Delež učencev, ki nikoli ne uživajo mleka in mlečnih 

izdelkov, je majhen, manjši od 6 %. Delež deklet in fantov, ki mleko in mlečne izdelke 

uživajo večkrat na dan, tako kot to navajajo priporočila, je torej manjši od deleža deklet in 

fantov, ki mleko in mlečne izdelke uživajo manj pogosto. Iz rezultatov lahko sklepamo, da 

dekleta bolj sledijo priporočilom glede uživanja mleka in mlečnih izdelkov kot fantje. 

Meso skoraj polovica fantov (48,4 %) uživa 1-krat na dan, največji delež deklet (38,8 %) prav 

tako uživa meso 1-krat na dan. Iz rezultatov lahko sklepamo, da večji del učencev ne pozna 

priporočil glede pogostosti uživanja mesa, ki navajajo, da naj bi meso uživali do 5-krat na 

teden. Največji delež fantov uživa mesne izdelke 2- do 3-krat na teden, enak je tudi delež 

fantov, ki jih uživa 1-krat na dan (30,8 %), največji delež deklet pa uživa mesne izdelke 2- do 

3-krat na teden (43,5 %). Dekleta torej bolj ali manj sledijo priporočilom pogostosti uživanja 

mesa in mesnih izdelkov. Delež deklet (10,1 %), ki mesnih izdelkov ne uživajo, je večji kot 

delež fantov (1,5 %). Dekleta se torej bolj zavedajo, da uživanje predelanih živil z veliko 

dodanih aditivov, veliko količino maščob ter soli ni tako priporočeno. Sklepamo lahko, da so 

meso in mesni izdelki pri fantih bolj priljubljeni kot pri dekletih.  
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Ribe največji delež fantov uživa nekajkrat na mesec (46,8 %), prav tako tudi največji delež 

deklet (54,3 %). V vzorcu ni bilo deklet, ki bi uživala ribe večkrat na dan oziroma 1-krat na 

dan. Vsaj 1-krat na teden, kot bi to morali glede na priporočila, ribe uživa 27,4 % fantov in 

24,3 % deklet. Sklepamo lahko, da učenci ne posvečajo posebne pozornosti uživanju rib, saj 

ribe vsaj 1-krat na teden uživa le četrtina učencev. Rib nikoli ne uživa majhen delež fantov, in 

sicer 6,5 %, delež deklet, ki nikoli ne uživajo rib, pa je nekoliko večji in znaša 15,7 %.  

Rezultati kažejo, da največji delež fantov uživa bel kruh večkrat na dan (32,3 %), polnozrnati 

kruh 2- do 3-krat na teden (36,5 %), ajdovega kruha pa največji delež fantov ne uživa nikoli  

(32,8 %), prav tako tudi ovsenega kruha (32,2 %) in drugih vrst kruha (23,0 %). Največji 

delež deklet pa uživa bel kruh 1-krat na dan (23,9 %), enak je tudi delež deklet, ki uživajo bel 

kruh 2- do 3-krat na teden, polnozrnati kruh največji delež deklet uživa 2- do 3-krat na teden 

(32,4 %), ajdovega kruha pa največji delež deklet ne uživa nikoli (30,0 %), prav tako tudi 

ovsenega (42,3 %) in drugih vrst kruha (28,6 %). Opazimo lahko, da tako fantje kot dekleta 

najpogosteje izbirajo bel kruh, sledi polnozrnat kruh, druge vrste kruha pa učenci izbirajo 

poredko. Sklepamo, da se učenci ne zavedajo pomena uživanja bolj zdravih vrst kruha iz 

temne moke, ki vsebuje več prehranske vlaknine, vitaminov ter mineralov, ki koristno 

vplivajo na naše zdravje. 

Živila z veliko maščob največji delež fantov uživa 2- do 3-krat na teden (31,3 %), največji 

delež deklet pa 1-krat na teden (33,3 %). Zaskrbljujoč pa je podatek, da kar 26,6 % fantov in 

14,5 % deklet ta živila uživa vsak dan. Za živila, ki vsebujejo veliko maščob, je priporočena 

redka uporaba v velikih časovnih presledkih. Delež deklet, ki se teh priporočil držijo, je večji 

(21,7 %) kot delež fantov (12,5 %). Delež učencev, ki pa teh živil ne uživajo nikoli, je 

majhen, in sicer je delež fantov, ki nikoli ne uživajo teh živil, nekoliko manjši (3,1 %) kot 

delež deklet (7,2 %). Sklepamo lahko, da dekleta bolj sledjo priporočilom pogostosti uživanja 

teh živil in se bolj zdravo prehranjujejo kot fantje. 

Živila z veliko sladkorja največji delež fantov uživa 1-krat na dan (29,2 %), največji delež 

deklet pa 1-krat na teden (22,5 %). V našem vzorcu ni bilo fantov in deklet, ki nikoli ne bi 

uživali teh živil. Za živila, ki vsebujejo veliko sladkorja, je priporočeno redko uživanje v 

velikih časovnih presledkih. Delež deklet, ki sledijo priporočilom, je večji (18,3 %) kot delež 

fantov (7,7 %). Iz rezultatov lahko sklepamo, da se dekleta nekoliko bolj zdravo prehranjujejo 

kot fantje. Sklepamo, da so živila z več sladkorja pri fantih nekoliko bolj priljubljena kot pri 

dekletih. 
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Rezultati kažejo, da največji delež fantov uživa sladke pijače večkrat na dan (27,7 %), 

največji delež deklet pa jih uživa 2- do 3-krat na teden (34,3 %). Delež učencev, ki nikoli ne 

uživajo sladkih pijač, je majhen, in sicer je delež deklet nekoliko večji (8,6 %) kot delež 

fantov (7,7 %). Predpostavljamo, da se dekleta nekoliko bolj zavedajo škodljivih učinkov 

uživanja sladkih pijač, ki vsebujejo veliko enostavnih sladkorjev, ki pri prevelikem vnosu 

predstavljajo tveganje za zdravje. Največji delež fantov energijskih pijač ne uživa nikoli (28,8 

%), prav tako tudi največji delež deklet, ki ga predstavlja več kot polovica deklet, in sicer kar 

64,8 %. Največji delež fantov, ki uživajo energijske pijače, jih uživa 2- do 3-krat na teden 

(24,2 %), največji delež deklet pa nekajkrat na mesec (15,5 %). Iz rezultatov lahko sklepamo, 

da se dekleta bolj izogibajo uživanju energijskih pijač kot fantje.  

Alkoholnih pijač več kot polovica fantov ne uživa nikoli (57,6 %), prav tako tudi velika 

večina deklet (83,1 %). Največji delež fantov, ki uživajo alkoholne pijače, jih uživa nekajkrat 

na mesec (16,7 %), prav tako tudi največji delež deklet, ki pa je bistveno manjši (7,0 %). V 

vzorcu ni bilo deklet, ki bi alkoholne pijače uživala večkrat na dan ali 1-krat na dan. 

Sklepamo lahko, da se dekleta bolj zavedajo škodljivih učinkov prepogostega uživanja 

alkoholnih pijač, ki pri prevelikem vnosu predstavljajo tveganje za zdravje.   

 

Preglednica 7: Ocena učencev o pogostosti uživanja živil iz določenih skupin živil glede 

na kraj bivanja 

SKUPINE 

ŽIVIL 

Kraj 

bivanja 

Večkrat na 

dan 

1-krat na 

dan 

2- do 3-

krat na 

teden 

1-krat na 

teden 

Nekajkrat 

na mesec 
Nikoli Skupaj 

f % f % f % f % f % f % f % 

Sadje  
Mesto 35 47,3 24 32,4 11 14,9 2 2,7 1 1,4 1 1,4 74 100,0 

Vas 28 45,9 19 31,1 13 21,3 1 1,6 0 0,0 0 0,0 61 100,0 

Zelenjava 
Mesto 20 26,7 35 46,7 11 14,7 4 5,3 5 6,7 0 0,0 75 100,0 

Vas 24 39,3 24 39,3 10 16,4 2 3,3 0 0,0 1 1,6 61 100,0 

Mleko 
Mesto 20 26,7 22 29,3 25 33,3 3 4,0 2 2,7 3 4,0 75 100,0 

Vas 13 21,7 22 36,7 24 23,3 5 8,3 3 5,0 3 5,0 60 100,0 

Mlečni izdelki 

(jogurt, skuta, 

sir, kefir itd.) 

Mesto 13 17,3 25 33,3 26 34,7 8 10,7 2 2,7 1 1,3 75 100,0 

Vas 10 16,4 18 29,5 21 34,4 5 8,2 4 6,6 3 4,9 61 100,0 

Meso 
Mesto 12 16,7 31 43,1 19 26,4 8 11,1 1 1,4 1 1,4 72 100,0 

Vas 9 15,3 26 44,1 15 25,4 5 8,2 1 1,7 3 5,1 59 100,0 

Mesni izdelki 

(salama, 

šunka, 

klobasa, 

pašteta itd.) 

Mesto 14 19,2 15 20,5 25 34,2 15 20,5 2 2,7 2 2,7 73 100,0 

Vas 7 11,5 17 27,9 25 41,0 3 4,9 3 4,9 6 9,8 61 100,0 

Ribe 
Mesto 0 0,0 1 1,4 7 9,5 17 23,0 41 55,4 8 10,8 74 100,0 

Vas 2 3,4 3 5,2 3 5,2 17 29,3 26 44,8 7 12,1 58 100,0 

Preglednica 7 se nadaljuje. 
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Nadaljevanje preglednice 7. 

SKUPINE 

ŽIVIL 

Kraj 

bivanja 

Večkrat na 

dan 

1-krat na 

dan 

2- do 3-

krat na 

teden 

1-krat na 

teden 

Nekajkrat 

na mesec 
Nikoli Skupaj 

f % f % f % f % f % f % f % 

K
ru

h
 

Beli 
Mesto 17 22,7 16 21,3 18 24,0 8 10,7 11 14,7 5 6,7 75 100,0 

Vas 16 26,2 15 24,6 12 19,7 7 11,5 9 14,8 2 3,3 61 100,0 

Polnozrnati 
Mesto 9 12,3 9 12,3 26 35,6 6 8,2 14 19,2 9 12,3 73 100,0 

Vas 5 8,2 13 21,3 20 32,8 9 14,8 8 13,1 6 9,8 61 100,0 

Ajdov 
Mesto 7 9,6 6 8,2 16 21,9 11 15,1 9 12,3 24 32,9 73 100,0 

Vas 5 8,2 5 8,2 11 18,0 14 23,0 8 13,1 18 29,5 61 100,0 

Ovseni 
Mesto 5 6,9 4 5,6 11 15,3 14 19,4 16 22,2 22 30,6 72 100,0 

Vas 2 3,3 4 6,6 6 9,8 9 14,8 12 19,7 28 45,9 61 100,0 

Druge 

vrste 

Mesto 8 11,4 14 20,0 13 18,6 5 7,1 9 12,9 21 30,0 70 100,0 

Vas 7 11,5 11 18,0 9 14,8 10 16,4 11 18,0 13 21,3 61 100,0 

Živila z 

veliko maščob 

(ocvrte jedi, 

margarina, 

maslo itd.) 

Mesto 2 2,7 17 23,3 19 26,0 20 27,4 12 16,4 3 4,1 73 100,0 

Vas 3 5,0 10 16,7 16 26,7 16 26,7 11 18,3 4 6,7 60 100,0 

Živila z 

veliko 

sladkorja 

(sladkarije, 

pecivo, 

čokoladni 

namazi itd.) 

Mesto 12 16,0 21 28,0 18 24,0 20 26,7 4 5,3 0 0,0 75 100,0 

Vas 9 14,8 13 21,3 12 19,7 13 21,3 14 23,0 0 0,0 61 100,0 

Sladke pijače 

(gazirane 

pijače, vode z 

okusom, 

ledeni čaji 

itd.) 

Mesto 15 20,0 12 16,0 19 25,3 12 16,0 9 12,0 8 10,7 75 100,0 

Vas 17 28,3 4 6,7 19 31,7 7 11,7 10 16,7 3 5,0 60 100,0 

Energijske 

pijače 

Mesto 5 6,6 7 9,2 14 18,4 4 5,3 12 15,8 34 44,7 76 100,0 

Vas 3 4,9 1 1,6 10 16,4 5 8,2 11 18,0 31 50,8 61 100,0 

Alkoholne 

pijače 

Mesto 1 1,3 1 1,3 7 9,2 6 7,9 10 13,2 51 67,1 76 100,0 

Vas 2 3,3 1 1,6 3 4,9 3 4,9 6 9,8 46 75,4 61 100,0 

 

Iz rezultatov (preglednica 7) lahko vidimo, da največji delež učencev, ki živijo v mestu in na 

vasi, uživa sadje večkrat na dan, vendar pa je delež učencev, ki živijo v mestu in sadje uživajo 

večkrat na dan, nekoliko večji (47,3 %) od deleža učencev, ki živijo na vasi (45,9 %). 

Učencev, ki živijo v mestu in vsaj 1-krat na dan uživajo sadje, je 32,4 %, delež učencev, ki 

živijo na vasi in 1-krat na dan uživajo sadje, je nekoliko manjši, in sicer znaša 31,1 %. Iz 

rezultatov lahko sklepamo, da med učenci glede na kraj bivanja ni bistvenih razlik v 

pogostosti uživanja sadja.  Predvidevamo, da imajo tako učenci, ki živijo v mestu, kot učenci, 

ki živijo na vasi, še vedno premalo znanja o pomenu uživanja sadja za naše zdravje in se ne 

zavedajo dovolj, da ga je po prehranskih priporočilih priporočeno uživati večkrat na dan. V 
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vzorcu ni bilo učencev, ki živijo na vasi in nikoli ne bi uživali sadja, učencev, ki živijo v 

mestu in nikoli ne uživajo sadja, pa je bilo 1,4 %. 

Zelenjavo uživa skoraj polovica učencev, ki živijo v mestu, 1-krat na dan (46,7 %), največji 

delež učencev, ki živijo na vasi, zelenjavo uživa prav tako 1-krat na dan (39,3 %), enak pa je 

tudi delež učencev, ki živijo na vasi in zelenjavo uživajo večkrat na dan. Iz rezultatov lahko 

sklepamo, da učenci, ki živijo na vasi, nekoliko bolj pogosto uživajo zelenjavo. 

Predpostavljamo, da se na vasi več zelenjave pridela doma, zaradi česar je tudi bolj pogosto 

na jedilniku učencev, živečih na vasi. V vzorcu ni bilo učencev, ki živijo v mestu in nikoli ne 

uživajo zelenjave, učencev, ki živijo na vasi in nikoli ne uživajo zelenjave, pa je bilo 1,6 %. 

Mleko največji delež učencev, ki živijo v mestu, uživa 2- do 3-krat na teden (33,3 %), največji 

delež učencev, ki živijo na vasi, pa ga uživa 1-krat na dan (36,7 %). Pri učencih, ki živijo v 

mestu, in učencih, ki živijo na vasi, je opazen pri odgovoru večkrat na dan, manjši delež 

odgovorov kot pri odgovoru 1-krat na dan, in sicer je delež pri učencih, ki živijo v mestu, višji 

(26,7 %) kot pri učencih, živečih na vasi (21,7 %). Mlečne izdelke pa največji delež učencev, 

živečih v mestu, prav tako kot mleko uživa 2- do 3-krat na teden (34,7 %), enako tudi največji 

delež učencev, ki živijo na vasi (34,4 %). Delež učencev, ki živijo v mestu in mlečne izdelke 

uživajo večkrat na dan (17,3 %), je nekoliko večji kot delež učencev, ki živijo na vasi  

(16,4 %). Delež učencev, ki nikoli ne uživajo mleka in mlečnih izdelkov, je majhen, manjši 

od 5 %. Delež učencev, živečih v mestu, in učencev, živečih na vasi, ki mleko in mlečne 

izdelke uživajo večkrat na dan, tako kot to navajajo priporočila, je torej manjši od deleža 

učencev, živečih v mestu in živečih na vasi, ki mleko in mlečne izdelke uživajo manj pogosto. 

Iz rezultatov lahko sklepamo, da med učenci, živečimi v mestu in na vasi, ni večjih razlik v 

pogostosti uživanja mleka in mlečnih izdelkov. Predvidevamo, da imajo tako učenci, ki živijo 

v mestu, kot učenci, ki živijo na vasi, še vedno premalo znanja o pomenu uživanja mleka in 

mlečnih izdelkov za naše zdravje. Če primerjamo uživanje mleka in mlečnih izdelkov, lahko 

ugotovimo, da tako učenci, ki živijo v mestu, kot učenci, ki živijo na vasi, pogosteje uživajo 

mleko kot mlečne izdelke. 

Rezultati kažejo, da največji delež učencev, ki živijo v mestu, in učencev, ki živijo na vasi, 

uživa meso 1-krat na dan, vendar pa je delež manjši od polovice, in sicer znaša okrog 44 %. Iz 

rezultatov lahko sklepamo, da med učenci, ki živijo v mestu, in učenci, ki živijo na vasi, ni 

razlik v uživanju mesa. Tako učenci, ki živijo v mestu, kot učenci, ki živijo na vasi, se še 

vedno premalo zavedajo, da ga je po prehranskih priporočilih priporočeno uživati do 5-krat na 
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teden. Največji delež učencev, ki živijo v mestu, uživa mesne izdelke 2- do 3-krat na teden 

(34,2 %), prav tako tudi največji delež učencev, ki živijo na vasi (41,0 %). Učenci, ki živijo v 

mestu, se torej nekoliko bolj zavedajo, da uživanje predelanih živil z veliko dodanih aditivov, 

veliko količino maščob ter soli ni tako priporočeno. Sklepamo lahko, da so mesni izdelki pri 

učencih, ki živijo na vasi, nekoliko bolj priljubljeni kot pri učencih, ki živijo v mestu.  

Ribe največji delež učencev, ki živijo v mestu, uživa nekajkrat na mesec (55,4 %), prav tako 

tudi največji delež učencev, ki živijo na vasi, vendar v nekoliko manjšem deležu (44,8 %). 

Vsaj 1-krat na teden, kot bi to morali glede na priporočila, ribe uživa 23,0 % učencev, ki 

živijo v mestu, in 29,3 % učencev, ki živijo na vasi. Sklepamo lahko, da učenci, ki živijo na 

vasi, nekoliko bolj sledijo priporočilom, ki navajajo, da naj bi ribe uživali 1- do 2-krat na 

teden. Tako delež učencev, ki živijo v mestu, kot učencev, ki živijo na vasi in ribe uživajo 

vsaj 1-krat na teden, pa je še vedno premajhen, zavzema namreč le okrog četrtino učencev. 

Rib nikoli ne uživa 10,8 % učencev, ki živijo v mestu, delež učencev, ki živijo na vasi in 

nikoli ne uživajo rib, pa je nekoliko večji in znaša 12,1 %. 

Rezultati kažejo, da največji delež učencev, ki živijo v mestu, uživa bel kruh 2- do 3-krat na 

teden (24,0 %), prav tako tudi polnozrnati kruh, vendar v nekoliko večjem deležu (35,6 %), 

ajdovega kruha pa največji delež učencev, ki živijo v mestih, ne uživa nikoli (32,9 %), prav 

tako tudi ovsenega kruha (30,6 %) in drugih vrst kruha (30,0 %). Največji delež učencev, ki 

živijo na vasi, pa uživa bel kruh večkrat na dan (26,2 %), polnozrnati kruh 2- do 3-krat na 

teden (32,8 %), ajdovega kruha največji delež učencev, živečih na vasi, ne uživa nikoli  

(29,5 %), prav tako ovsenega kruha (45,9 %) in drugih vrst kruha (21,3 %). Opazimo lahko, 

da učenci, ki živijo na vasi, pogosteje izbirajo bel kruh kot učenci, ki živijo v mestu. 

Polnozrnati kruh tako učenci, ki živijo v mestu, kot učenci, ki živijo na vasi, najpogosteje 

izbirajo 2- do 3-krat na teden, vendar ga učenci, ki živijo v mestu, izbirajo v nekoliko večjem 

deležu. Sklepamo, da se učenci, ki živijo v mestu, nekoliko bolj zavedajo pomena uživanja 

bolj zdravih vrst kruha iz temne moke, ki koristno vplivajo na naše zdravje, vendar pa je ta 

delež učencev še vedno premajhen, druge bolj zdrave vrste kruha namreč tako učenci, ki 

živijo v mestu, kot tisti na vasi izbirajo poredko. 

Živila z veliko maščob največji delež učencev, ki živijo v mestu, uživa 1-krat na teden  

(27,4 %), prav tako tudi največji delež učencev, ki živijo na vasi (26,7 %), enak pa je tudi 

delež učencev, ki živijo na vasi in uživajo ta živila 2- do 3-krat na teden. Delež učencev, ki 

teh živil ne uživajo nikoli, je majhen, in sicer je delež učencev, ki živijo v mestu in nikoli ne 
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uživajo teh živil, nekoliko manjši (4,1 %) kot delež učencev, ki živijo na vasi (6,7 %). 

Sklepamo lahko, da med učenci, ki živijo na vasi, in učenci, ki živijo v mestu, ni bistvenih 

razlik v uživanju živil, ki vsebujejo veliko maščob, še vedno se tako eni kot drugi ne 

zavedajo, da je ta živila po priporočilih priporočeno uživati redko in v velikih časovnih 

presledkih. 

Živila z veliko sladkorja največji delež učencev, ki živijo v mestih, uživa 1-krat na dan  

(28,0 %), največji delež učencev, ki živijo na vasi, pa nekajkrat na mesec (23,0 %). V vzorcu 

ni bilo učencev, ki živijo v mestu ali na vasi in nikoli ne uživajo teh živil. Iz rezultatov lahko 

sklepamo, da se učenci, ki živijo na vasi, bolj zdravo prehranjujejo kot učenci, ki živijo v 

mestu. Sklepamo, da so živila z več sladkorja pri učencih, ki živijo v mestih, nekoliko bolj 

priljubljena kot pri učencih, ki živijo na vasi. 

Rezultati kažejo, da največji delež učencev, ki živijo v mestih, uživa sladke pijače 2- do 3-krat 

na teden (25,3 %), prav tako tudi največji delež učencev, ki živijo na vasi, vendar v nekoliko 

večjem deležu (31,7 %). Delež učencev, ki nikoli ne uživajo sladkih pijač, je majhen, in sicer 

je delež učencev, ki živijo v mestih, nekoliko večji (10,7 %) kot delež učencev, ki živijo na 

vasi (5,0 %). Sklepamo, da so učenci, ki živijo v mestih, nekoliko bolj ozaveščeni o škodljivih 

učinkih prepogostega uživanja sladkih pijač, ki vsebujejo veliko enostavnih sladkorjev, ki pri 

prevelikem vnosu predstavljajo tveganje za zdravje.   

Največji delež učencev, ki živijo v mestih, energijskih pijač ne uživa nikoli (44,7 %), prav 

tako tudi največji delež učencev, ki živijo na vasi, ki ga predstavlja kar 64,8 % učencev. Med 

učenci, ki živijo na vasi in v mestu, se pojavljajo razlike v uživanju energijskih pijač. Največji 

delež učencev, ki živijo v mestih in uživajo energijske pijače, jih uživa 2- do 3-krat na teden 

(18,4 %), največji delež učencev, ki živijo na vasi, pa jih uživa nekajkrat na mesec (18,0 %). 

Iz rezultatov lahko sklepamo, da se učenci, ki živijo na vasi, bolj izogibajo uživanju 

energijskih pijač kot učenci, ki živijo v mestu. 

Alkoholne pijače več kot polovica učencev, ki živijo v mestu, ne uživa nikoli (67,1 %), prav 

tako tudi velika večina učencev, ki živijo na vasi (75,4 %). Največji delež učencev, ki živijo v 

mestu in uživajo alkoholne pijače, te uživa nekajkrat na mesec (13,2 %), prav tako tudi 

največji delež učencev, ki živijo na vasi, vendar pa je ta delež bistveno manjši (9,8 %). 

Sklepamo lahko, da se učenci, ki živijo na vasi, bolj zavedajo škodljivih učinkov 

prepogostega uživanja alkoholnih pijač, ki pri prevelikem vnosu predstavljajo tveganje za 

zdravje. 
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3.5.4 MNENJE UČENCEV, KAKO ZDRAVE SO NJIHOVE PREHRANJEVALNE 

NAVADE  

Ker nas je zanimalo mnenje učencev o tem, kako zdrave so njihove prehranjevalne navade, 

smo jim zastavili vprašanje: »Oceni, kako zdrave so tvoje prehranjevalne navade!« Učenci so 

izbrali odgovor, ki je najbolj ustrezal njihovemu mnenju, izbirali pa so lahko med odgovori: 

zelo zdrave, zdrave, srednje zdrave, nezdrave, zelo nezdrave.  

 

Graf 4: Mnenje učencev, kako zdrave so njihove prehranjevalne navade 

 

Rezultati, ki jih prikazuje graf 4, kažejo, da je skoraj polovica vseh anketiranih učencev  

(47,8 %) mnenja, da so njihove prehranjevalne navade srednje zdrave. Mnenja, da so njihove 

prehranjevalne navade zdrave, je 41,2 % vseh učencev, 5,9 % učencev pa je mnenja, da so 

njihove prehranjevalne navade zelo zdrave. Samo 2,9 % učencev je mnenja, da so njihove 

prehranjevalne navade nezdrave, le 2,2 % pa, da so njihove prehranjevalne navade zelo 

nezdrave. 

 

Graf 5: Mnenje učencev, kako zdrave so njihove prehranjevalne navade, glede na spol 
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Glede na spol (graf 5) statistično pomembnih razlik ni. Večina deklet in fantov meni, da so 

njihove prehranjevalne navade srednje zdrave, in sicer je takega mnenja nekoliko več deklet 

(49,3 %) kot fantov (46,2 %). Nekoliko manjši je odstotek fantov in deklet, ki menijo, da so 

njihove prehranjevalne navade zdrave, in sicer je odstotek fantov (44,6 %) nekoliko večji kot 

odstotek deklet (38 %), nobeden izmed fantov pa ni mnenja, da so njihove prehranjevalne 

navade zelo nezdrave, takega mnenja pa je 4,2 % deklet. Sklepamo lahko, da so fantje manj 

kritični do svojih prehranjevalnih navad kot dekleta. 

3.5.5 MNENJE UČENCEV, KAKO POMEMBNO SE JIM ZDI REDNO UŽIVANJE 

DNEVNIH OBROKOV HRANE 

Zanimalo nas je tudi, kako pomembno se zdi učencem redno uživanje dnevnih obrokov hrane. 

V preglednici 8 so predstavljeni rezultati mnenj učencev. 

Preglednica 8: Mnenje učencev o tem, kako pomembno se jim zdi redno uživanje 

dnevnih obrokov hrane 

DNEVNI 

OBROK 

HRANE 

Nepomembno 
Malo 

pomembno 

Niti 

pomembno, 

niti 

nepomembno 

Pomembno 
Zelo 

pomembno 
Skupaj 

f % f % f % f % f % f % 

Zajtrk 4 2,9 8 5,8 7 5,1 28 20,4 90 65,7 137 100,0 

Dopoldanska 

malica 
8 6,1 23 17,4 45 34,1 35 26,5 21 15,9 132 100,0 

Kosilo 0 0,0 2 1,5 8 6,0 42 31,3 82 61,2 134 100,0 

Popoldanska 

malica 
12 8,8 31 22,8 45 33,1 36 26,5 12 8,8 136 100,0 

Večerja 8 5,8 21 15,3 19 13,9 38 27,7 51 37,2 137 100,0 

 

Iz preglednice 8 je razvidno, da se učencem zdi najbolj pomembno redno uživanje zajtrka, 

sledi redno uživanje kosila. Kar 65,7 % učencev je mnenja, da je redno uživanje zajtrka zelo 

pomembno, kar kaže na to, da se velika večina učencev zaveda pomena rednega uživanja 

zajtrka,  20,4 % učencev meni, da je redno uživanje zajtrka pomembno, le 2,9 % učencev pa, 

da je nepomembno. Kot drug najpomembnejši obrok, ki bi ga bilo pomembno redno uživati, 

so učenci opredelili kosilo, kar 61,2 % učencev meni, da je redno uživanje kosila zelo 

pomembno, 31,3 %, da je pomembno, nobeden izmed učencev pa ni mnenja, da je redno 

uživanje kosila nepomembno. Za uživanje dopoldanske malice največji delež učencev  

(34,1 %) meni, da ni niti pomembno niti nepomembno, prav tako meni podoben delež 

učencev (33,1 %) tudi za uživanje popoldanske malice, 26,5 % učencev pa meni, da je 

uživanje tako dopoldanske kot popoldanske malice pomembno. Za uživanje večerje največji 

delež učencev (37,2 %) meni, da je zelo pomembno, za 27,7 % učencev je uživanje večerje 
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pomembno, 5,8 % učencev pa meni, da je uživanje večerje nepomembno. Sklepamo lahko, da 

se učenci najbolj zavedajo pomena uživanja zajtrka, kosila in večerje kot treh glavnih dnevnih 

obrokov, manj pa se zavedajo uživanja malic kot dopolnilnih obrokov. 

 

Preglednica 9: Mnenje učencev o tem, kako pomembno se jim zdi redno uživanje 

dnevnih obrokov hrane, glede na spol 

DNEVNI 

OBROK 

HRANE 

Spol 
Nepomembno 

Malo 

pomembno 

Niti 

pomembno, 

niti 

nepomembno 

Pomembno 
Zelo 

pomembno 
Skupaj 

f % f % f % f % f % f % 

Zajtrk 
Moški 2 3,0 7 10,6 5 7,6 12 18,2 40 60,6 66 100,0 

Ženski 2 2,8 1 1,4 2 2,8 16 22,5 50 70,4 71 100,0 

Dopoldanska 

malica 

Moški 6 9,5 10 15,9 19 30,2 14 22,2 14 22,2 63 100,0 

Ženski 2 2,9 13 18,8 26 37,7 21 30,4 7 10,1 69 100,0 

Kosilo 
Moški 0 0,0 2 3,1 5 7,7 17 26,2 41 63,1 65 100,0 

Ženski 0 0,0 0 0,0 3 4,3 25 36,2 41 59,4 69 100,0 

Popoldanska 

malica 

Moški 7 10,8 16 24,6 23 35,4 13 20,0 6 9,2 65 100,0 

Ženski 5 7,0 15 21,1 22 31,0 23 32,4 6 8,5 71 100,0 

Večerja 
Moški 4 6,1 8 12,1 8 12,1 21 31,8 25 37,9 66 100,0 

Ženski 4 5,6 13 18,3 11 15,5 17 23,9 26 36,6 71 100,0 

 

Iz preglednice 9, v kateri so predstavljeni rezultati mnenj učencev glede na spol o tem, kako 

pomembno se jim zdi redno uživanje dnevnih obrokov hrane, je razvidno, da se fantom zdi 

najbolj pomembno redno uživanje kosila (63,1%), sledi zajtrk (60,6 %), dekletom pa se zdi 

najbolj pomembno redno uživanje zajtrka (70,4 %), sledi pa kosilo (59,4 %). Dekleta se torej 

bolj kot fantje zavedajo pomena rednega uživanja zajtrka. Za redno uživanje dopoldanske 

malice največji delež fantov (30,2 %) meni, da ni niti pomembna niti nepomembna, prav tako 

menijo tudi dekleta, vendar v nekoliko večjem deležu (37,7 %). Prav tako tudi za redno 

uživanje popoldanske malice največji delež fantov (35,4 %) meni, da ni niti pomembna niti 

nepomembna, največji delež deklet pa je mnenja, da je redno uživanje popoldanske malice 

pomembno (32,4 %).  

3.5.6 STRINJANJE UČENCEV Z NAVEDENIMI VZROKI ZA REDNO UŽIVANJE 

DNEVNIH OBROKOV HRANE 

Učenci so za navedene vzroke za redno uživanje dnevnih obrokov hrane določali, kako se 

strinjajo s posameznimi vzroki. V preglednicah 10 in 11 so predstavljeni rezultati strinjanja 

učencev glede na spol in kraj bivanja učencev z vzroki za redno uživanje dnevnih obrokov 

hrane. 
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Preglednica 10: Strinjanje učencev z vzroki za redno uživanje dnevnih obrokov hrane 

glede na spol 

Kadar uživam redne dnevne obroke: Spol N M SD t p 

se bolje počutim. 
Moški 66 3,67 1,194 

–1,089 0,037 
Ženski 70 3,86 0,822 

lažje sodelujem pri pouku. 

 

Moški 66 3,42 1,110 
–1,770 0,470 

Ženski 70 3,76 1,083 

sem bolj zdrav/-a. 

 

Moški 66 3,89 1,152 
–1,721 0,187 

Ženski 70 4,19 0,804 

lažje sodelujem pri telesnih aktivnostih. 

 

Moški 65 3,88 1,068 
–1,294 0,762 

Ženski 70 4,10 0,935 

sem manj pogosto lačen/-a. 
Moški 66 3,99 1,130 

–0,695 0,618 
Ženski 70 4,11 1,043 

Legenda:  

M – povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikakor se ne 

strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se 

strinjam). 

    * Statistično pomembna razlika (p < 0,05)  
 

Primerjava strinjanja učencev z vzroki za redno uživanje dnevnih obrokov hrane (preglednica 

10) glede na spol je pokazala, da se statistično pomembne razlike pojavljajo pri vzroku »… se 

bolje počutim« (p = 0,037). S prej omenjenim vzrokom za redno uživanje dnevnih obrokov 

hrane se bolj strinjajo dekleta (M = 3,86) kot fantje (M = 3,67). Dekleta se najbolj strinjajo z 

vzrokom »… sem bolj zdrav/-a« (M = 4,19), najmanj pa z vzrokom »… lažje sodelujem pri 

pouku« (M = 3,76). Fantje pa se najbolj strinjajo z vzrokom »… sem manj pogosto lačen/-a« 

(M = 3,99), najmanj pa prav tako kot dekleta z vzrokom »… lažje sodelujem pri pouku«  

(M = 3,42). Glede na rezultate sklepamo, da se dekleta bolj zavedajo pomena rednega 

uživanja vseh dnevnih obrokov hrane za zdravje kot fantje. 

Preglednica 11: Strinjanje učencev z vzroki za redno uživanje dnevnih obrokov hrane 

glede na kraj bivanja 

Kadar uživam redne dnevne obroke: 
Kraj 

bivanja 
N M SD t p 

se bolje počutim. 
Mesto 75 3,79 1,056 

0,277 0,920 
Vas 61 3,74 0,982 

lažje sodelujem pri pouku. 

 

Mesto 75 3,55 1,154 
–0,571 0,308 

Vas 61 3,66 1,047 

sem bolj zdrav/-a. 

 

Mesto 75 4,17 1,045 
1,690 0,007 

Vas 61 3,89 0,915 

lažje sodelujem pri telesnih aktivnostih. 

 

Mesto 74 3,95 1,071 
–0,593 0,063 Vas 61 4,05 0,921 

sem manj pogosto lačen/-a. 
Mesto 75 4,04 1,071 

–0,136 0,454 
Vas 61 4,07 1,109 

Legenda:  

M – povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikakor se ne 

strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se 

strinjam). 

    * Statistično pomembna razlika (p < 0,05). 
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Primerjava strinjanja učencev z vzroki za redno uživanje dnevnih obrokov hrane (preglednica 

11) glede na kraj bivanja učencev je pokazala, da se statistično pomembne razlike pojavljajo 

pri vzroku »… sem bolj zdrav/-a« (p = 0,007). S prej omenjenim vzrokom za redno uživanje 

dnevnih obrokov hrane se bolj strinjajo učenci, ki živijo v mestu (M = 4,17), kot učenci, ki 

živijo na vasi (M = 3,89). Učenci, ki živijo v mestu, se s tem vzrokom za redno uživanje 

dnevnih obrokov hrane tudi najbolj strinjajo (M = 4,17), najmanj pa se strinjajo z vzrokom 

»… lažje sodelujem pri pouku« (M = 3,55). Učenci, ki živijo na vasi, pa se najbolj strinjajo z 

vzrokom »… sem manj pogosto lačen/-a« (M = 4,07), najmanj pa prav tako kot učenci, ki 

živijo v mestu, z vzrokom »… lažje sodelujem pri pouku« (M = 3,66). Glede na rezultate 

sklepamo, da se učenci, ki živijo v mestu, bolj zavedajo pomena rednega uživanja vseh 

dnevnih obrokov hrane za zdravje kot učenci, ki živijo na vasi. 

3.5.7 ZAJTRKOVANJE MED TEDNOM 

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto učenci med tednom (od ponedeljka do petka) zajtrkujejo. 

Graf 6 predstavlja rezultate ocene učencev o njihovi pogostosti uživanja zajtrka med tednom. 

 

Graf 6: Ocena učencev o njihovi pogostosti uživanja zajtrka med tednom 

 

Rezultati (graf 6) kažejo, da ima skoraj polovica vseh anketiranih učencev (49,3 %) vsak dan 

med tednom, od ponedeljka do petka, zajtrk, 3- do 5-krat na teden ima zajtrk 16,2 % 

anketiranih učencev, 19,1 % učencev ima zajtrk 1- do 2-krat na teden, 15,4 % učencev pa 

nikoli med tednom ne zajtrkuje. Podobno ugotavljajo tudi v mednarodni raziskavi »Z 

zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki – HBSC« (Health Behaviour 

in School-Aged Children) iz leta 2014, ki je bila opravljena na isti starostni skupini in kjer so 

prav tako ugotovili, da v Sloveniji vsak dan med šolskim tednom zajtrkuje malo manj kot 

polovica mladostnikov (45,1 %). 
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Graf 7 predstavlja rezultate ocene učencev o njihovi pogostosti uživanja zajtrka med tednom 

glede na spol. 

 

Graf 7: Ocena učencev o njihovi pogostosti uživanja zajtrka med tednom glede na spol 

 

Glede na spol statistično pomembnih razlik ni. Približno polovica deklet in fantov ima vsak 

dan med tednom zajtrk, in sicer je odstotek fantov (50,8 %) nekoliko večji kot odstotek deklet 

(47,9 %). Prav tako so tudi v mednarodni raziskavi »Z zdravjem povezana vedenja v šolskem 

obdobju med mladostniki« iz leta 2014 ugotovili, da so slabše zajtrkovalne navade značilne za 

dekleta. Več kot za polovico je manjši odstotek fantov in deklet, ki imajo zajtrk 1- do 2-krat 

na teden, pri čemer je odstotek fantov (18,5 %) nekoliko manjši kot odstotek deklet (19,7 %), 

nikoli med tednom pa nima zajtrka okrog 15 % deklet in fantov. Čeprav se dekleta glede na 

rezultate, predstavljene v preglednici 9, bolj kot fantje zavedajo pomena rednega uživanja 

zajtrka, pa jih vseeno glede na rezultate, prikazane na grafu 7, vsak dan med tednom zajtrkuje 

manj kot polovica.  

 

Graf 8 prikazuje rezultate ocene učencev o njihovi pogostosti uživanja zajtrka med tednom 

glede na kraj bivanja. 
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Graf 8: Ocena učencev o njihovi pogostosti uživanja zajtrka med tednom glede na kraj 

bivanja 

Glede na kraj bivanja učencev statistično pomembnih razlik ni. Več kot polovica učencev, ki 

živijo na vasi (62,3 %), ima vsak dan med tednom zajtrk, delež učencev, ki živijo v mestu in 

imajo vsak dan med tednom zajtrk, pa je precej manjši (38,7 %). Vidimo lahko tudi, da je 

učencev, ki živijo na vasi in nikoli nimajo zajtrka med tednom, precej manj (11,5 %) kot 

učencev, ki živijo v mestu in nikoli nimajo zajtrka med tednom (18,7 %). Predpostavljamo 

lahko, da je to posledica drugačnih družinskih razmer, značilnih za vaško okolje (družine, kjer 

je zaposlen samo eden izmed staršev, sobivanje s starimi starši). 

3.5.8 TELESNA AKTIVNOST UČENCEV MED TEDNOM  

Zanimalo nas je tudi, če so učenci, tako kot to priporočajo smernice WHO, med tednom (od 

ponedeljka do petka) vsaj 60 minut na dan zmerno do intenzivno telesno aktivni. Graf 9 

predstavlja rezultate dnevne telesne aktivnosti učencev med tednom. 

 

Graf 9: Dnevna telesna aktivnost učencev med tednom (od ponedeljka do petka) 
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Glede na rezultate (graf 9) ugotavljamo, da je večina učencev, in sicer kar 85,9 %, vsak dan 

med tednom vsaj 60 minut telesno aktivnih, kar je bistveno več, kot so pokazali rezultati v 

mednarodni raziskavi »Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki« iz 

leta 2014, kjer so ugotovili, da je v Sloveniji vsak dan vsaj eno uro telesno aktivnih manj kot 

petina mladostnikov. Iz rezultatov je razvidno, da učenci v veliki večini sledijo priporočilom 

glede telesne aktivnosti. Predpostavljamo, da se učenci zavedajo pomena redne telesne 

aktivnosti za naš razvoj, zdravje in splošno dobro počutje. Učencev, ki niso vsaj 60 minut na 

dan med tednom telesno aktivni, pa je 14,1 %.  

Graf 10 prikazuje rezultate dnevne telesne aktivnosti učencev med tednom glede na spol 

učencev. 

 

Graf 10: Dnevna telesna aktivnost učencev med tednom (od ponedeljka do petka) glede 

na spol 

 

Med fanti in dekleti ni bistvenih razlik v dnevni telesni aktivnosti med tednom, sklepamo pa 

lahko, da fantje nekoliko bolj kot dekleta sledijo priporočilom glede telesne aktivnosti, kar 

89,1 % fantov je namreč vsaj 60 minut na dan med tednom telesno aktivnih, delež deklet pa je 

nekoliko manjši, in sicer znaša 83,1 %. Prav tako so tudi v mednarodni raziskavi »Z zdravjem 

povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki« iz leta 2014 ugotovili, da je delež 

fantov, ki so redno telesno dejavni, višji kot delež deklet. 

Graf 11 predstavlja rezultate dnevne telesne aktivnosti učencev med tednom glede na kraj 

bivanja učencev. 

89,1 

10,9 

83,1 

16,9 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

      Vsaj 60 min na dan
telesno aktivni

      Niso vsaj 60 min na dan
telesno aktivni

D
e

le
ž 

an
ke

ti
ra

n
ih

 u
če

n
ce

v 
(%

) 

Fantje

Dekleta



Bernjak, M. (2018). Odnos prekmurskih osmošolcev do zdravega življenjskega sloga 

(Diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

49 

 

 

Graf 11: Dnevna telesna aktivnost učencev med tednom (od ponedeljka do petka) glede 

na kraj bivanja  

 

Med učenci, ki živijo v mestu, in učenci, ki živijo na vasi, ni bistvenih razlik v dnevni telesni 

aktivnosti med tednom, sklepamo pa lahko, da učenci, ki živijo v mestu, nekoliko bolj kot 

učenci, ki živijo na vasi, sledijo priporočilom glede telesne aktivnosti. Kar 87,8 % učencev, ki 

živijo v mestu, je namreč vsaj 60 minut na dan med tednom telesno aktivnih, delež učencev, 

ki živijo na vasi in so vsaj 60 minut na dan med tednom telesno aktivni, pa je nekoliko manjši, 

in sicer znaša 83,6 %.  

3.5.9 SEDEČA VEDENJA 

V današnjem času je sedečih vedenj čedalje več, zato smo hoteli raziskati tudi, kako je z  

gledanjem televizije, uporabo računalnika in telefona pri učencih, pri čemer nas je zanimalo, 

če učenci te naprave uporabljajo dve uri ali več na dan med tednom.   

 

Graf 12: Dnevno gledanje televizije, uporaba računalnika in telefona med tednom (od 

ponedeljka do petka) glede na spol 
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Iz grafa 12 je razvidno, da med tednom polovica vseh anketiranih fantov gleda televizijo 2 uri 

ali več na dan, polovica pa jih gleda televizijo manj kot 2 uri ali več na dan, največji delež 

deklet pa televizijo gleda manj kot 2 uri ali več na dan (54,9 %). Sklepamo lahko, da fantje 

več časa namenijo gledanju televizije med tednom na dan kot dekleta. Največji delež deklet 

uporablja računalnik manj kot 2 uri ali več na dan (71,8 %), telefon pa uporablja velik delež 

deklet 2 uri ali več na dan (81,7 %). Prav tako kot dekleta, vendar v nekoliko manjšem deležu, 

tudi največji delež fantov uporablja računalnik manj kot 2 uri ali več na dan (52,3 %), telefon 

pa uporabljajo 2 uri ali več na dan (65,2 %). Sklepamo lahko, da je tako pri fantih kot pri 

dekletih uporaba mobilnih telefonov bolj priljubljena kot uporaba računalnikov in da dekleta 

med tednom več časa na dan namenijo uporabi telefona kot fantje. 

 

Graf 13: Dnevno gledanje televizije, uporaba računalnika in telefona med tednom (od 

ponedeljka do petka) glede na kraj bivanja 

 

Iz grafa 13 je razvidno, da med tednom največji delež učencev, ki živijo v mestu, gleda 

televizijo manj kot 2 uri ali več na dan (55,3 %), največji delež učencev, ki živijo na vasi, pa 

televizijo gleda 2 uri ali več na dan (50,8 %). Sklepamo lahko, da učenci, ki živijo na vasi, več 

časa namenijo gledanju televizije med tednom na dan kot učenci, ki živijo v mestu. Največji 

delež učencev, živečih v mestu, uporablja računalnik manj kot 2 uri ali več na dan (72,0 %), 

telefon pa jih največji delež uporablja 2 uri ali več na dan (77,6 %). Prav tako kot učenci, 

živeči v mestu, tudi največji delež učencev, živečih na vasi, uporablja računalnik manj kot 2 

uri ali več na dan (50,8 %), telefon pa uporabljajo 2 uri ali več na dan (68,9 %). Sklepamo 

lahko, da je tako pri učencih, ki živijo v mestu, kot pri učencih, ki živijo na vasi, uporaba 
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mobilnih telefonov bolj priljubljena kot uporaba računalnikov in da učenci, ki živijo v mestu, 

med tednom več časa na dan namenijo uporabi telefona kot učenci, ki živijo na vasi. 

3.5.10 VKLJUČENOST V ZUNAJŠOLSKO ŠPORTNO DEJAVNOST V DRUŠTVU 

ALI KLUBU 

Raziskati smo želeli tudi, kako je z vključevanjem učencev v zunajšolske športne dejavnosti v 

društvih ali klubih. Grafa 14 in 15 predstavljata rezultate vključenosti učencev v zunajšolske 

športne dejavnosti glede na spol in kraj bivanja. 

 

Graf 14: Vključenost v zunajšolsko športno dejavnost v društvu ali klubu glede na spol 

 

Najmanjši delež tako fantov kot deklet je vključenih v netekmovalno športno dejavnost, in 

sicer je delež takih fantov in deklet 18,8 %. Največji delež deklet ni vključenih v nobeno 

organizirano športno dejavnost (46,4 %), največji delež fantov pa je vključen v tekmovalno 

športno dejavnost (42,2 %). Sklepamo lahko, da se fantje pogosteje vključujejo v organizirane 

športne dejavnosti kot dekleta. 

 

Graf 15: Vključenost v zunajšolsko športno dejavnost v društvu ali klubu glede na kraj 

bivanja 
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Najmanjši delež učencev, ki živijo v mestu kot na vasi, je vključenih v netekmovalno športno 

dejavnost, in sicer je delež takih učencev, ki živijo v mestu, 15,1 %, delež takih učencev, ki 

živijo na vasi, pa je nekoliko višji in znaša 23,3 %. Največji delež učencev, ki živijo v mestu, 

ni vključenih v nobeno organizirano športno dejavnost (47,9 %), največji delež učencev, ki 

živijo na vasi, pa je vključenih v tekmovalno športno dejavnost (40,0 %). Sklepamo lahko, da 

se učenci, ki živijo na vasi, pogosteje vključujejo v organizirane športne dejavnosti kot 

učenci, ki živijo v mestu. 

3.5.11 URE SPANJA UČENCEV MED TEDNOM 

Raziskati smo želeli tudi, koliko ur v povprečju učenci spijo na noč med tednom (od 

ponedeljka do petka) glede na priporočila, ki pravijo, da naj bi na noč spali od 9,5 do 10,5 ure. 

Rezultate povprečnega števila ur spanja učencev na noč predstavlja graf 16. 

 

Graf 16: Povprečno število ur spanja učencev na noč med tednom (od ponedeljka do 

petka) 

 

Največji delež učencev med tednom povprečno spi 8 ur na noč (34,1 %), prav tako so 

ugotovili tudi v mednarodni raziskavi »Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med 

mladostniki« iz leta 2014, da mladostniki povprečno namenijo spanju okrog 8 ur na noč. 

Najmanjši delež učencev (2,4 %) pa spi med tednom v povprečju več kot 10 ur na noč. Manj 

kot povprečno 6 ur na noč med tednom spi 3 % učencev. Učencev, ki spijo med tednom v 

povprečju 9,5 do 10,5 ure na noč, kot to navajajo priporočila, pa je 12,9 %. Iz rezultatov je 

razvidno, da učenci v večini ne sledijo priporočilom glede števila ur spanja na noč. 

Predpostavljamo, da se večina učencev ne zaveda, da je treba spancu nameniti dovolj časa, saj 

je pomemben za zdravo rast in razvoj ter vpliva na naše vedenjsko, kognitivno in psihofizično 

področje.  
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Graf 17 prikazuje rezultate povprečnega števila ur spanja učencev na noč med tednom glede 

na spol. 

 

 

Graf 17: Povprečno število ur spanja učencev na noč med tednom (od ponedeljka do 

petka) glede na spol 

 

Največji delež tako fantov kot deklet med tednom povprečno spi 8 ur na noč, in sicer je delež 

deklet nekoliko višji (37,7 %) kot delež fantov (30,2 %). Delež fantov, ki spijo med tednom 

več kot 10 ur, je manjši (1,6 %) kot delež deklet (2,8 %). Manj kot povprečno 6 ur na noč spi 

3,2 % fantov in 2,8 % deklet. Fantov, ki spijo med tednom priporočenih 9,5 do 10,5 ure na 

noč, je 17,5 %, delež deklet pa je nekoliko manjši in znaša 8,6 %. Iz rezultatov je razvidno, da 

dekleta spanju namenijo nekoliko več časa kot fantje, tako fantje kot dekleta pa povprečno 

namenijo spanju okrog 8 ur na noč. Priporočenih 9,5 do 10,5 ure na noč pa nameni spanju več 

fantov kot deklet. Iz rezultatov je razvidno, da fantje nekoliko bolj sledijo priporočilom glede 

števila ur spanja na noč kot dekleta. 

Graf 18 prikazuje rezultate povprečnega števila ur spanja učencev na noč med tednom glede 

na kraj bivanja. 
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Graf 18: Povprečno število ur spanja učencev na noč med tednom (od ponedeljka do 

petka) glede na kraj bivanja 

 

Največji delež tako učencev, živečih v mestu, kot učencev, živečih na vasi, med tednom 

povprečno spi 8 ur na noč, in sicer je delež učencev, živečih na vasi, višji (45,0 %) kot delež 

učencev, živečih v mestu (25,0 %). Delež učencev, ki živijo v mestu in spijo med tednom več 

kot 10 ur, je manjši (1,4 %) kot delež učencev, ki živijo na vasi (3,4 %). Manj kot povprečno 

6 ur na noč pa spi 4,2 % učencev, živečih v mestu, in 1,7 % učencev, živečih na vasi. 

Učencev, živečih v mestu, ki spijo med tednom povprečno 9,5 do 10,5 ure na noč, kot to 

navajajo priporočila, je 15,3 %, delež učencev, živečih na vasi, pa je nekoliko manjši in znaša 

10,1 %. Iz rezultatov je razvidno, da učenci, ki živijo na vasi, spanju namenijo več časa kot 

učenci, ki živijo v mestu. Predpostavljamo, da je vzrok v tem, da je v mestih večja dostopnost 

do določenih krajev in več možnosti za druženje s sovrstniki. Glede na rezultate lahko tudi 

vidimo, da tako učenci, živeči v mestu, kot učenci, živeči na vasi, povprečno namenijo spanju 

okrog 8 ur na noč. Priporočenih 9,5 do 10,5 ure na noč pa nameni spanju več učencev, ki 

živijo v mestu, kot učencev, ki živijo na vasi. Sklepamo lahko, da učenci, ki živijo v mestu, 

nekoliko bolj sledijo priporočilom glede števila ur spanja na noč kot učenci, ki živijo na vasi. 

 

Z vprašanjem » Koliko ur si spal/-a zadnjo noč?« pa smo želeli ugotoviti, če učenci dejansko 

toliko ur, kot so navedli, da v povprečju spijo, tudi zares spijo. Rezultate predstavlja graf 19. 
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Graf 19: Število ur spanja prejšnjo noč glede na spol 

 

Največji delež tako fantov kot deklet je prejšnjo noč spalo 8 ur, pri čemer je delež tako fantov 

kot deklet okrog 34 %. Delež fantov, ki so zadnjo noč spali več kot 10 ur, je večji (6,3 %) kot 

delež deklet (1,4 %). Manj kot 6 ur pa je prejšnjo noč spalo 15,7 % fantov in 7,0 % deklet. 

Fantov, ki so spali priporočenih 9,5 do 10,5 ure na noč, je bilo 12,5 %, v vzorcu ni bilo deklet, 

ki bi spala priporočenih 9,5 do 10,5 ure na noč.  

 

Če primerjamo rezultate števila ur spanja prejšnjo noč (graf 19) z rezultati povprečnega 

števila ur spanja učencev na noč med tednom (od ponedeljka do petka) (graf 17), lahko 

ugotovimo, da je prišlo do odstopanj, fantje so namreč prejšnjo noč namenili spanju nekoliko 

več časa kot dekleta, tako fantje kot dekleta pa so spanju zares v največjem deležu namenili 

okrog 8 ur. Prav tako so potrdili tudi rezultati spanja priporočenih 9,5 do 10,5 ure na noč, saj 

v vzorcu ni bilo nobenega dekleta, ki bi spanju namenilo priporočenih 9,5 do 10,5 ure, fantov 

pa je bilo kar 12,5 %. 

3.5.12 KAJENJE 

Zanimalo nas je tudi, kako je s pojavnostjo kajenja med učenci, zato smo učencem zastavili 

vprašanje: »Ali si že kdaj kadil/-a?«, učenci so lahko izbirali med odgovori: nikoli, vsaj 1-krat 

v življenju, vsaj 1-krat na teden in vsak dan. Graf 20 prikazuje rezultate pogostosti kajenja 

med učenci. 
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Graf 20: Pogostost kajenja med učenci 

 

Največji delež učencev (85,8 %) ni kadil še nikoli. Vsaj 1- krat v življenju je poskusilo kaditi 

10,4 % učencev, vsaj 1-krat na teden jih kadi 3,0 %, vsak dan pa kadi 0,7 % učencev, kar je 

nekoliko manj, kot je bilo ugotovljeno v mednarodni raziskavi »Z zdravjem povezana vedenja 

v šolskem obdobju med mladostniki« iz leta 2014, kjer so rezultati raziskave pokazali, da 

vsak dan kadi 1,3 % mladostnikov te starosti (Koprivnikar, 2015). Iz rezultatov ugotavljamo, 

da velika večina učencev ne kadi, zato lahko sklepamo, da se učenci zavedajo, da je kajenje 

dejavnik tveganja za težave z zdravjem.  

 

Graf 21 prikazuje rezultate pogostosti kajenja med učenci glede na spol. 

 

Graf 21: Pogostost kajenja med učenci glede na spol 

 

Največji delež tako fantov kot deklet ni kadil še nikoli, in sicer je delež deklet nekoliko višji 

(88,6 %) kot delež fantov (82,8 %). Vsaj 1-krat v življenju je poskusilo kaditi več fantov  

(14,1 %) kot deklet (7,1 %), vsaj 1-krat na teden pa kadi več deklet (4,3 %) kot fantov. V 

85,8 

10,4 
3,0 0,7 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Nikoli Vsaj 1- krat
v življenju

Vsaj 1- krat
na teden

Vsak dan

D
e

le
ž 

an
ke

ti
ra

n
ih

 u
če

n
ce

v 
(%

) 

82,8 

14,1 

1,6 1,6 

88,6 

7,1 4,3 
0,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nikoli Vsaj 1- krat
v življenju

Vsaj 1- krat
na teden

Vsak dan

D
e

le
ž 

an
ke

ti
ra

n
ih

 u
če

n
ce

v 
(%

) 

Fantje

Dekleta



Bernjak, M. (2018). Odnos prekmurskih osmošolcev do zdravega življenjskega sloga 

(Diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

57 

 

vzorcu ni bilo deklet, ki bi kadila vsak dan, fantov, ki kadijo vsak dan, pa je bilo 1,6 %. 

Sklepamo lahko, da se dekleta nekoliko bolj zavedajo škodljivih učinkov kajenja na svoje 

zdravje kot fantje. 

Graf 22 prikazuje rezultate pogostosti kajenja med učenci glede na kraj bivanja. 

 

Graf 22: Pogostost kajenja med učenci glede na kraj bivanja 

 

Največji delež tako učencev, ki živijo v mestu, kot učencev, ki živijo na vasi, ni še nikoli 

kadilo, in sicer je delež tako učencev, živečih v mestu, kot učencev, živečih na vasi, okrog  

86 %. Vsaj 1-krat v življenju je poskusilo kaditi več učencev, ki živijo na vasi (11,5 %), kot 

učencev, ki živijo v mestu (9,6 %), vsaj 1-krat na teden pa kadi nekoliko več učencev, ki 

živijo na vasi (3,3 %), kot učencev, ki živijo v mestu (2,7 %). V vzorcu ni bilo učencev, ki 

živijo na vasi in bi vsak dan kadili, učencev, ki živijo v mestu in kadijo vsak dan, pa je bilo 

1,4 %. Sklepamo lahko, da se učenci, ki živijo v mestu, nekoliko bolj zavedajo škodljivih 

učinkov kajenja na svoje zdravje kot učenci, ki živijo na vasi. 

3.5.13 ZAUPANJE UČENCEV NASVETOM DOLOČENIH OSEB O ZDRAVEM 

ŽIVLJENJSKEM SLOGU  

V preglednici 12 so prikazani rezultati zaupanja učencev nasvetom določenih oseb o zdravem 

življenjskem slogu. Osebe, za katere so podali mnenje, so: starši, učitelji, prijatelji in 

zdravniki. Ovrednotili so jih z naslednjim kriterijem: ne bi zaupal/-a, malo, srednje, močno, 

zelo močno bi zaupal/-a. 
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Preglednica 12: Zaupanje učencev nasvetom določenih oseb o zdravem življenjskem 

slogu 

OSEBE 
Ne bi zaupal/-a Malo  Srednje Močno Zelo močno Skupaj 

f % f % f % f % f % f % 

Starši 5 3,7 5 3,7 22 16,3 31 23,0 72 53,3 135 100,0 

Učitelji 17 12,7 23 17,2 50 37,3 35 26,1 9 6,7 134 100,0 

Prijatelji 10 7,4 20 14,8 64 47,4 29 21,5 12 8,9 135 100,0 

Zdravniki 8 5,9 9 6,7 20 14,8 26 19,3 72 53,3 135 100,0 

 

Iz preglednice 12 je razvidno, da bi učenci najbolj zaupali nasvetom tako staršev kot 

zdravnikov, takega mnenja je namreč tako za starše kot za zdravnike kar 53,3 % učencev. 

Največji delež učencev bi nasvetom učiteljev zaupal srednje (37,3 %), prav tako tudi 

nasvetom prijateljev, vendar v nekoliko večjem deležu (47,7 %). Sklepamo lahko, da učenci 

nasvetom prijateljev bolj zaupajo kot nasvetom učiteljev. Iz rezultatov je razvidno, da učenci 

najbolj zaupajo nasvetom tako staršev kot zdravnikov, sledijo nasveti prijateljev, najmanj pa 

učenci zaupajo nasvetom učiteljev. Sklepamo, da imajo torej zdravniki in predvsem starši, ki 

otroke največ obdajajo v času njihovega odraščanja, ključno vlogo pri spodbujanju učencev k 

zdravemu načinu življenja z dobrim zgledom in nasveti. 

 

V preglednici 13 so predstavljeni rezultati zaupanja učencev nasvetom določenih oseb o 

zdravem življenjskem slogu glede na spol. 

Preglednica 13: Zaupanje učencev nasvetom določenih oseb o zdravem življenjskem 

slogu glede na spol 

DNEVNI 

OBROK 

HRANE 

Spol 

Ne bi 

zaupal/-a 
Malo  Srednje Močno 

Zelo 

močno 
Skupaj 

f % f % f % f % f % f % 

Starši 
Moški 3 4,7 2   3,1 12 18,8 17 26,6 30 46,9 64 100,0 

Ženski 2 2,8 3 4,2 10 14,1 14 19,7 42 59,2 71 100,0 

Učitelji 
Moški 9 14,3 11 17,5 24 38,1 15 23,8 4   6,3 63 100,0 

Ženski 8 11,3 12 16,9 26 36,6 20 28,2 5 7,0 71 100,0 

Prijatelji  
Moški 7 10,9 13 20,3 28 43,8 10 15,6 6 9,4 64 100,0 

Ženski 3 4,2 7 9,9 36 50,7 19 26,8 6 8,5 71 100,0 

Zdravniki 
Moški 7 10,9 6 9,4 12 18,8 10 15,6 29 45,3 64 100,0 

Ženski 1 1,4 3 4,2 8 11,3 16 22,5 43 60,6 71 100,0 

 

Iz preglednice 13 je razvidno, da bi fantje najbolj zaupali nasvetom staršev (46,9 %), sledijo 

zdravniki (45,3 %), dekleta pa bi najbolj zaupala nasvetom zdravnikov (60,6 %), sledijo starši 

(59,2 %). Iz rezultatov lahko torej vidimo, da dekleta bolj zaupajo nasvetom zdravnikov kot 

staršev, fantje pa bolj zaupajo nasvetom staršev kot zdravnikov. Največji delež fantov 

nasvetom učiteljev zaupa srednje (38,1 %), prav tako tudi največji delež deklet, vendar je 

delež deklet nekoliko manjši, in sicer znaša 36,6 %. Sklepamo lahko, da fantje bolj zaupajo 
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nasvetom učiteljev kot dekleta. Največji delež fantov nasvetom prijateljev zaupa srednje  

(43,8 %), prav tako tudi največji delež deklet, vendar je delež deklet nekoliko višji, in sicer 

znaša 50,7 %. Sklepamo, da dekleta bolj zaupajo nasvetom prijateljev kot fantje. 

3.5.14 OCENA UČENCEV O POMEMBNOSTI RAZLIČNIH DEJAVNIKOV, KI 

VPLIVAJO NA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 

Učenci so za navedene dejavnike, ki vplivajo na zdrav življenjski slog, podajali oceno o tem, 

kako pomembni se jim zdijo posamezni dejavniki. V preglednicah 14 in 15 so predstavljeni 

rezultati ocene učencev o pomembnosti različnih dejavnikov, ki vplivajo na zdrav življenjski 

slog, glede na spol in kraj bivanja učencev. 

Preglednica 14: Ocena učencev o pomembnosti različnih dejavnikov, ki vplivajo na 

zdrav življenjski slog, glede na spol 

DEJAVNIK Spol N M SD t p 

Učenje o zdravi prehrani 
Moški 66 3,41 1,150 

–2,544 0,038* 
Ženski 71 3,86 0,915 

Redno uživanje dnevnih obrokov 
Moški 66 3,96 1,087 

–2,416 0,212 
Ženski 71 4,35 0,830 

Sestava živil in jedi, ki jih uživaš 
Moški 65 3,75 0,985 

–1,478 0,486 
Ženski 71 4,00 0,956 

Pitje zadostnih količin tekočine 
Moški 66 4,29 0,924 

–2,674 0,053 
Ženski 71 4,65 0,635 

Dovolj spanja 
Moški 66 3,92 1,219 

–3,074 0,000* 
Ženski 71 4,48 0,876 

Zadostna telesna aktivnost 
Moški 66 4,26 1,028 

–1,906 0,201 
Ženski 71 4,55 0,752 

Legenda:  

M – povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nepomembno, 2 – 

malo pomembno, 3 – niti pomembno, niti nepomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno). 

     * Statistično pomembna razlika (p < 0,05). 

 

Primerjava ocene učencev o pomembnosti različnih dejavnikov, ki vplivajo na zdrav 

življenjski slog (preglednica 14), glede na spol, je pokazala, da se statistično pomembne 

razlike pojavljajo pri dveh dejavnikih, in sicer »učenje o zdravi prehrani« (p = 0,038) in 

»dovolj spanja« (p = 0,000). Dekleta v primerjavi s fanti ocenjujejo dejavnika »učenje o 

zdravi prehrani« (M = 3,86) in »dovolj spanja« (M = 4,48) kot bolj pomembna. Fantje so kot 

najpomembnejši dejavnik ocenili »pitje zadostnih količin tekočine« (M = 4,29), kot najmanj 

pomemben dejavnik pa so ocenili »učenje o zdravi prehrani« (M = 3,41). Prav tako pa je bil 

dejavnik »pitje zadostnih količin tekočine« (M = 4,65) tudi pri dekletih ocenjen kot najbolj 

pomemben, »učenje o zdravi prehrani« (M = 3,86) pa kot najmanj pomemben. Glede na 

rezultate lahko vidimo, da je tako fantom kot dekletom najbolj pomembno uživanje zadostnih 

količin tekočine, učenje o zdravi prehrani pa je po njihovi oceni manj pomemben dejavnik. 
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Preglednica 15: Ocena učencev o pomembnosti različnih dejavnikov, ki vplivajo na 

zdrav življenjski slog, glede na kraj bivanja 

DEJAVNIK 
Kraj 

bivanja 
N M SD t p 

Učenje o zdravi prehrani 
Mesto 76 3,66 1,014 

0,192 0,433 
Vas 61 3,62 1,113 

Redno uživanje dnevnih obrokov 
Mesto 76 4,20 1,007 

0,489 0,408 
Vas 61 4,12 0,950 

Sestava živil in jedi, ki jih uživaš 
Mesto 75 3,99 0,923 

1,389 0,743 
Vas 61 3,75 1,027 

Pitje zadostnih količin tekočine 
Mesto 76 4,55 0,755 

1,271 0,695 
Vas 61 4,38 0,860 

Dovolj spanja 
Mesto 76 4,20 1,120 

-0,171 0,982 
Vas 61 4,23 1,055 

Zadostna telesna aktivnost 
Mesto 76 4,55 0,755 

2,106 0,191 
Vas 61 4,23 1,039 

Legenda:  

M – povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nepomembno, 2 – 

malo pomembno, 3 – niti pomembno, niti nepomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno). 

     * Statistično pomembna razlika (p < 0,05). 

 

Iz rezultatov (preglednica 15) lahko vidimo, da so učenci, ki živijo na vasi, kot najbolj 

pomemben dejavnik, ki vpliva na zdrav življenjski slog, ocenili »pitje zadostnih količin 

tekočine« (M = 4,38), kot najmanj pomemben dejavnik pa so ocenili »učenje o zdravi 

prehrani« (M = 3,62). Učenci, ki živijo v mestu, pa so kot najbolj pomembna dejavnika, ki 

vplivata na zdrav življenjski slog, ocenili tako »pitje zadostnih količin tekočine« kot 

»zadostna telesna aktivnost« (M = 4,55), kot najmanj pomemben dejavnik pa so ocenili prav 

tako kot tudi učenci, ki živijo na vasi, dejavnik »učenje o zdravi prehrani« (M = 3,66). 

Sklepamo, da se učenci, ki živijo v mestu, bolj zavedajo pomena zadostne telesne aktivnosti, 

učenje o zdravi prehrani pa je tako za učence, ki živijo v mestu, kot učence, ki živijo na vasi, 

manj pomemben dejavnik, ki vpliva na zdrav življenjski slog. Statistično pomembnih razlik v 

rezultatih glede na kraj bivanja (vas, mesto) učencev ni. 

3.5.15 OCENA UČENCEV O VPLIVU RAZLIČNIH DEJAVNIKOV NA ZDRAVJE 

LJUDI 

Učenci so podali tudi ocene o vplivu različnih dejavnikov na zdravje ljudi, rezultati so 

predstavljeni v preglednici 16. 
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Preglednica 16: Ocena učencev o vplivu različnih dejavnikov na zdravje ljudi glede na 

spol 

DEJAVNIKI Spol N M SD t p 

Zdrava prehrana 
Moški 66 4,06 1,122 

–2,349 0,064 
Ženski 71 4,45 0,807 

Redno uživanje dnevnih obrokov hrane 
Moški 66 3,94 1,065 

–1,531 0,583 
Ženski 71 4,18 0,904 

Pitje dovolj tekočine na dan 
Moški 66 4,03 1,136 

–3,437 0,010* 
Ženski 71 4,59 0,748 

Ustrezna količina spanja 
Moški 66 3,86 1,201 

–3,300 0,031* 
Ženski 71 4,44 0,806 

Redna telesna aktivnost 
Moški 65 4,03 1,132 

–2,048 0,216 
Ženski 69 4,38 0,806 

Uporaba elektronskih naprav 

(računalnik, telefon…) 

Moški 66 3,11 1,405 
–2,374 0,003* 

Ženski 71 3,65 1,266 

Kajenje 
Moški 64 3,44 1,717 

–2,418 0,171 
Ženski 70 4,09 1,380 

Uživanje alkohola 
Moški  65 3,23 1,694 

–2,587 0,106 
Ženski 70 3,93 1,438 

Legenda:  

M – povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – ne vpliva, 2 – malo 

vpliva, 3 – srednje močno vpliva, 4 – močno vpliva, 5 – zelo močno vpliva). 

     * Statistično pomembna razlika (p < 0,05). 

 

Primerjava ocene učencev o vplivu različnih dejavnikov na zdravje ljudi (preglednica 16) 

glede na spol je pokazala, da se statistično pomembne razlike pojavljajo pri treh dejavnikih, in 

sicer »pitje dovolj tekočine na dan« (p = 0,010), »ustrezna količina spanja« (p = 0,031) in 

»uporaba elektronskih naprav (računalnik, telefon itd.)«. Dekleta ocenjujejo, da tako »pitje 

dovolj tekočine na dan« (M = 4,59) kot »ustrezna količina spanja« (M = 4,44) in »uporaba 

elektronskih naprav (računalnik, telefon …)« (M = 3,65) bolj vplivajo na zdravje, kot to 

ocenjujejo fantje. Po oceni fantov ima »zdrava prehrana« (M = 4,06) največji vpliv na zdravje 

ljudi, najmanjši vpliv na zdravje ljudi pa ima po njihovem mnenju »uporaba elektronskih 

naprav (računalnik, telefon …)« (M = 3,11). Po oceni deklet pa ima »pitje dovolj tekočine na 

dan« (M = 4,59) največji vpliv na zdravje ljudi, prav tako kot pri fantih pa ima tudi po mnenju 

deklet najmanjši vpliv na zdravje »uporaba elektronskih naprav (računalnik, telefon …)«  

(M = 3,65). Iz rezultatov je razvidno, da se fantje nekoliko bolj zavedajo pomena zdrave 

prehrane na zdravje ljudi kot dekleta, tako fantje kot dekleta pa se premalo zavedajo 

škodljivih učinkov uporabe elektronskih naprav na naše zdravje. Iz rezultatov pa lahko 

opazimo tudi, da dejavnika kajenje in uživanje alkohola glede na oceno deklet bolj vplivata na 

zdravje kot glede na oceno fantov, zato lahko sklepamo, da se dekleta bolj zavedajo škodljivih 

učinkov kajenja in uživanja alkohola na zdravje ljudi kot fantje. 
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3.6 RAZPRAVA 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšen je odnos učencev 8. razredov različnih osnovnih šol 

v Prekmurju do zdravega življenjskega sloga. Zanimalo nas je, kakšna so stališča učencev do 

vedenj, kot so prehranjevalne navade, spanje, telesna aktivnost, sedeča vedenja ter tvegana 

vedenja (alkohol in kajenje), ki so povezana z zdravim življenjskim slogom, in kako se 

razlikuje odnos do zdravega življenjskega sloga glede na spol in kraj bivanja osnovnošolcev 

(vas, mesto). Ugotoviti smo želeli tudi, kako učenci zaznavajo odnos staršev, učiteljev, 

zdravnikov in prijateljev do zdravega življenjskega sloga ter kako ocenjujejo lastne 

prehranjevalne navade. 

Rezultati so pokazali, da je izmed dejavnikov, ki vplivajo na zdrav življenjski slog (učenje o 

zdravi prehrani, zadostna telesna aktivnost, sestava zaužitih živil in jedi, pitje zadostnih 

količin tekočine, dovolj spanja, redno uživanje dnevnih obrokov), tako fantom kot dekletom 

najbolj pomembno uživanje zadostnih količin tekočine, učenje o zdravi prehrani pa je po 

njihovi oceni manj pomemben dejavnik. Sklepamo, da se tako fantje kot dekleta ne strinjajo 

najbolj, da lahko z učenjem o zdravi prehrani pomembno vplivamo na zdrav življenjski slog. 

Na raziskovalno vprašanje: »Kako se razlikuje odnos učencev do zdravega življenjskega 

sloga, glede na spol?« lahko odgovorimo, da so tako fantom kot dekletom dejavniki, ki 

vplivajo na zdrav življenjski slog, pomembni, kar lahko sklepamo na podlagi ocene 

pomembnosti posameznih dejavnikov, ki so bile večje od 3,00, učencem so torej posamezni 

dejavniki pomembni oziroma zelo pomembni. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da so 

fantom različni dejavniki, ki vplivajo na zdrav življenjski slog, manj pomembni kot dekletom, 

povprečne vrednosti (M) pomembnosti dejavnikov so bile namreč pri vseh dejavnikih pri 

dekletih višje kot pri fantih. Kot primer lahko navedemo dejavnik »dovolj spanja«, povprečna 

vrednost (M) tega dejavnika je bila pri dekletih 4,48, pri fantih pa 3,92. Glede na rezultate 

raziskave pa največji delež tako fantov kot deklet med tednom povprečno nameni spanju 8 ur 

na noč, in sicer je delež deklet nekoliko višji (37,7 %) kot delež fantov (30,2 %). Prav tako so 

tudi rezultati mednarodne raziskave »Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med 

mladostniki« iz leta 2014 pokazali, da mladostniki v povprečju namenijo spanju 8 ur na noč. 

Iz rezultatov raziskave je razvidno tudi, da dekleta spijo več kot fantje, zato predpostavljamo, 

da se mogoče bolj zavedajo, da ima spanje pomemben vpliv na vedenjsko, kognitivno in 

psihofizično počutje.  
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Iz rezultatov je razvidno tudi, da je tako za učence, ki živijo v mestu, kot za učence, ki živijo 

na vasi, izmed dejavnikov, ki vplivajo na zdrav življenjski slog, najbolj pomemben dejavnik, 

uživanje zadostnih količin tekočine, učenje o zdravi prehrani pa je po njihovem mnenju 

nekoliko manj pomemben dejavnik, ki vpliva na zdrav življenjski slog. Na raziskovalno 

vprašanje: »Kako se razlikuje odnos učencev do zdravega življenjskega sloga glede na kraj 

bivanja učencev (vas, mesto)?« lahko odgovorimo, da so tako učencem, ki živijo na vasi, kot 

učencem, ki živijo v mestu, dejavniki, ki vplivajo na zdrav življenjski slog, pomembni, kar 

lahko sklepamo na podlagi povprečnih vrednostih (M) ocene pomembnosti posameznih 

dejavnikov, ki so bile večje od 3,00, kar pomeni, da so učencem posamezni dejavniki 

pomembni oziroma zelo pomembni. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo tudi, da so 

učencem, ki živijo na vasi, različni dejavniki, ki vplivajo na zdrav življenjski slog, manj 

pomembni kot učencem, ki živijo v mestu. Povprečne vrednosti (M) pomembnosti dejavnikov 

so bile namreč pri vseh dejavnikih pri učencih, živečih v mestu, višje kot pri učencih, živečih 

na vasi. Kot primer lahko navedemo dejavnik »zadostna telesna aktivnost«, povprečna 

vrednost (M) tega dejavnika je bila namreč pri učencih, ki živijo v mestu, 4,55, pri učencih, ki 

živijo na vasi, pa 4,23, zato lahko sklepamo, da se učenci, ki živijo v mestu, nekoliko bolj 

zavedajo pomena zadostne telesne aktivnosti za naše zdravje. Kar 87,8 % učencev, ki živijo v 

mestu, je namreč glede na rezultate raziskave med tednom telesno aktivnih priporočenih vsaj 

60 minut na dan, delež učencev, ki živijo na vasi in so med tednom vsaj 60 minut na dan 

telesno aktivni, pa je nekoliko manjši, in sicer znaša 83,6 %.  

Na raziskovalno vprašanje: »Kako se razlikuje odnos učencev do zdravega prehranjevanja 

glede na spol?« lahko na osnovi rezultatov odgovorimo, da imajo dekleta večinoma boljši 

odnos do zdravega načina prehranjevanja in so bolj kritična do določenih manj zdravih živil 

kot fantje. To trditev lahko podkrepimo na primeru hamburgerja, povprečna vrednost (M) za 

to jed je bila namreč pri dekletih 1,65, kar pomeni, da se jim ta jed zdi nezdrava, pri fantih pa 

2,51, kar pomeni, da fantje ocenjujejo hamburger kot srednje zdravo jed. Tudi druge 

povprečne vrednosti manj zdravih živil oziroma jedi, kot so na primer pecivo, čips, ocvrt 

krompir in ocvrt zrezek, so bile pri fantih višje kot pri dekletih, fantje torej v primerjavi z 

dekleti menijo, da so ta živila oziroma jedi bolj zdrava. Pri primerjavi rezultatov mnenj 

učencev o tem, kako okusna se jim zdijo živila oziroma jedi, z rezultati mnenj učencev o tem, 

kako zdrava se jim zdijo živila oziroma jedi, pa smo ugotovili, da čeprav učenci vedo, da so 

določena živila oziroma jedi zdrava, so za njih določili, da so manj okusna. Rezultati pa so 

pokazali tudi, da učenci vedo, da je prepogosto uživanje rdečega mesa v večjih količinah 
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lahko glede na raziskave Mednarodne agencije za raziskavo raka (IARC) za zdravje škodljivo, 

tako fantje kot dekleta so bili namreč mnenja, da je perutnina bolj zdrava kot svinjina. 

Rezultati so prav tako pokazali, da se tako fantje kot dekleta še vedno premalo zavedajo, da je 

sadje glede na priporočila priporočeno uživati večkrat na dan, teh priporočil se namreč drži 

manj kot polovica fantov in deklet, kar je nekoliko več, kot so ugotovili v mednarodni 

raziskavi »Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki« iz leta 2014. 

Pri uživanju zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pa smo ugotovili, da se dekleta nekoliko 

bolj kot fantje zavedajo pomena uživanja teh živil za naše zdravje in jih v večjem deležu 

uživajo vsak dan, in sicer večkrat na dan, kot to priporočajo tudi priporočila. Med fanti in 

dekleti pa se še vedno pojavlja prepogosto uživanje mesa, saj ga tako fantje kot dekleta v 

največjem deležu uživajo 1-krat na dan, glede na priporočila pa naj bi ga uživali do 5-krat na 

teden, razlike pa se pojavljajo pri uživanju mesnih izdelkov, ki jih dekleta uživajo manj 

pogosto, zato lahko glede na rezultate sklepamo, da se dekleta bolj zavedajo, da uživanje 

predelanih živil z veliko dodanih aditivov, veliko količino maščob ter soli ni tako 

priporočeno. Še vedno pa tako fantje kot dekleta ne posvečajo posebne pozornosti uživanju 

rib, saj ribe vsaj 1-krat na teden uživa le četrtina učencev. Tako fantje kot dekleta pa se glede 

na rezultate tudi ne zavedajo pomena uživanja bolj zdravih vrst kruha iz temne moke, ki 

vsebuje več prehranske vlaknine, vitaminov in mineralov, ki koristno vplivajo na naše 

zdravje. Z vidika zdravega prehranjevanja pa je pri fantih problematično tudi uživanje živil, ki 

vsebujejo veliko maščob, sladkorja ter sladkih pijač, ki jih največji delež fantov uživa vsak 

dan. Iz rezultatov lahko sklepamo, da so ta živila pri fantih nekoliko bolj priljubljena kot pri 

dekletih in da se dekleta nekoliko bolj zavedajo škodljivih učinkov uživanja teh živil, ki pri 

prevelikem vnosu predstavljajo tveganje za zdravje. Pri uživanju energijskih in alkoholnih 

pijač pa jih največji delež tako fantov kot deklet ne uživa nikoli, je pa delež deklet nekoliko 

višji kot delež fantov, zato lahko sklepamo, da se dekleta bolj izogibajo uživanju energijskih 

in alkoholnih pijač kot fantje, prav tako so ugotovili tudi v mednarodni raziskavi »Z zdravjem 

povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki« iz leta 2014. Glede pomembnosti 

rednega uživanja dnevnih obrokov hrane pa so rezultati pokazali, da je fantom 

najpomembnejše redno uživanje kosila, dekletom pa redno uživanje zajtrka, sklepamo, da se 

dekleta torej bolj kot fantje zavedajo pomena rednega uživanja zajtrka. Čeprav pa se dekleta 

bolj kot fantje zavedajo pomena rednega uživanja zajtrka, pa jih vseeno glede na rezultate 

raziskave vsak dan med tednom zajtrkuje manj kot polovica, prav tako so tudi v mednarodni 
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raziskavi »Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki« iz leta 2014 

ugotovili, da so slabše zajtrkovalne navade značilne za dekleta.  

Na osnovi rezultatov pa lahko na raziskovalno vprašanje: »Kako se razlikuje odnos učencev 

do zdravega prehranjevanja glede na kraj bivanja (mesto, vas)?« odgovorimo, da med učenci, 

ki živijo v mestu, in učenci, ki živijo na vasi, ni večjih razlik v odnosu do zdravega 

prehranjevanja. Glede na oceno tega, kako zdrava se jim zdijo določena živila, se na primer 

tako učencem, ki živijo na vasi, kot učencem, ki živijo v mestu, zdijo živila oziroma jedi, kot 

so na primer pecivo, čips, ocvrt krompir in ocvrt zrezek, nezdrava. Rezultati pa so pokazali 

tudi, da učenci vedo, da je prepogosto uživanje rdečega mesa v večjih količinah lahko glede 

na raziskave Mednarodne agencije za raziskavo raka (IARC) za zdravje škodljivo, tako 

učenci, živeči v mestu, kot učenci, živeči na vasi, so bili namreč mnenja, da je perutnina bolj 

zdrava kot svinjina. Rezultati pa so pokazali tudi, da več učencev, ki živijo na vasi, za katere 

je v tej regiji še zelo značilna reja prašičev doma, meni, da je perutnina bolj zdrava kot 

svinjina, kot pa učencev, ki živijo v mestih. Pričakovali smo namreč, da bo ravno obratno. 

Rezultati so prav tako pokazali, da med učenci glede na kraj bivanja ni bistvenih razlik glede 

pogostosti uživanja sadja. Predvidevamo, da imajo tako učenci, ki živijo v mestu, kot učenci, 

ki živijo na vasi, še vedno premalo znanja o pomenu uživanja sadja za naše zdravje in se ne 

zavedajo dovolj, da ga je po prehranskih priporočilih priporočeno uživati večkrat na dan. Teh 

priporočil se namreč drži manj kot polovica učencev, ki živijo v mestu, in učencev, ki živijo 

na vasi. Iz rezultatov lahko sklepamo tudi, da učenci, ki živijo na vasi, nekoliko bolj pogosto 

uživajo zelenjavo, saj zelenjavo v večjem deležu uživajo večkrat na dan. Predpostavljamo 

lahko, da se na vasi več zelenjave pridela doma, zaradi česar je tudi bolj pogosto na jedilniku 

učencev, živečih na vasi. Med učenci, živečimi v mestu in na vasi, pa tudi ni večjih razlik v 

pogostosti uživanja mleka in mlečnih izdelkov, tako učenci, ki živijo v mestu, kot učenci, ki 

živijo na vasi, se še vedno premalo zavedajo pomena uživanja mleka in mlečnih izdelkov za 

naše zdravje in se ne zavedajo dovolj, da ga je po prehranskih priporočilih priporočeno uživati 

vsak dan, večkrat na dan. Če primerjamo uživanje mleka in mlečnih izdelkov, pa lahko 

ugotovimo, da tako učenci, ki živijo v mestu, kot učenci, ki živijo na vasi, pogosteje uživajo 

mleko kot mlečne izdelke. Iz rezultatov lahko sklepamo, da med učenci, ki živijo v mestu, in 

učenci, ki živijo na vasi, tudi ni razlik v uživanju mesa. Tako učenci, ki živijo v mestu, kot 

učenci, ki živijo na vasi, se še vedno premalo zavedajo, da ga je po prehranskih priporočilih 

priporočeno uživati do 5-krat na teden. Največji delež učencev, ki živijo v mestu, in učencev, 

ki živijo na vasi, ga namreč uživa 1-krat na dan, razlike pa se pojavljajo pri uživanju mesnih 
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izdelkov, ki jih učenci, ki živijo v mestu, uživajo manj pogosto. Sklepamo, da se torej bolj 

zavedajo, da uživanje predelanih živil ni tako priporočeno. Še vedno pa tako učenci, ki živijo 

v mestu, kot učenci, ki živijo na vasi, ne posvečajo posebne pozornosti uživanju rib, saj ribe 

vsaj 1-krat na teden uživa le četrtina učencev. Učenci, ki živijo v mestu, pa se glede na 

rezultate raziskave nekoliko bolj zavedajo pomena uživanja bolj zdravih vrst kruha iz temne 

moke, ki koristno vplivajo na naše zdravje, vendar pa je ta delež učencev še vedno premajhen, 

druge bolj zdrave vrste kruha namreč tako učenci, ki živijo v mestu kot na vasi, izbirajo 

poredko. Z vidika zdravega prehranjevanja pa je pri učencih, ki živijo v mestu, problematično 

tudi uživanje živil, ki vsebujejo veliko sladkorja, ki jih največji delež teh učencev uživa bolj 

pogosto kot največji delež učencev, živečih na vasi. Problematično pa je tudi uživanje sladkih 

pijač, ki jih bolj pogosto uživajo učenci, ki živijo na vasi. Glede na rezultate pa med učenci, ki 

živijo na vasi, in učenci, ki živijo v mestu, ni bistvenih razlik v uživanju živil, ki vsebujejo 

veliko maščob, še vedno se tako eni kot drugi ne zavedajo, da je ta živila po priporočilih 

priporočeno uživati redko in v velikih časovnih presledkih. Pri uživanju energijskih in 

alkoholnih pijač pa je največji delež tako učencev, živečih na vasi, kot v mestu odgovoril, da 

jih ne uživajo nikoli, je pa delež učencev, živečih na vasi, nekoliko višji kot delež učencev, 

živečih v mestu, zato lahko sklepamo, da se učenci, živeči na vasi, nekoliko bolj zavedajo 

škodljivih učinkov prepogostega uživanja teh pijač. Glede pomembnosti rednega uživanja 

dnevnih obrokov hrane pa so rezultati pokazali, da se učenci, ki živijo v mestu, bolj zavedajo 

pomena rednega uživanja dnevnih obrokov hrane za zdravje kot učenci, ki živijo na vasi. Iz 

rezultatov pa je razvidno tudi, da več učencev, ki živijo na vasi, redno uživa zajtrk kot 

učencev, ki živijo v mestu, saj ima več kot polovica učencev, ki živijo na vasi (62,3 %), vsak 

dan med tednom zajtrk, delež učencev, ki živijo v mestu in imajo vsak dan med tednom 

zajtrk, pa je precej manjši (38,7 %). Predpostavljamo lahko, da je to posledica drugačnih 

družinskih razmer, značilnih za vaško okolje. 

Rezultati so pokazali, da ima izmed dejavnikov, ki vplivajo na zdravje ljudi (zdrava prehrana, 

redno uživanje dnevnih obrokov hrane, uživanje alkohola, ustrezna količina spanja, redna 

telesna aktivnost, uporaba elektronskih naprav, kajenje, pitje dovolj tekočine na dan), po 

mnenju fantov največji vpliv na zdravje ljudi zdrava prehrana, najmanjši vpliv na zdravje 

ljudi pa ima po njihovem mnenju uporaba elektronskih naprav, prav tako ima tudi po mnenju 

deklet najmanjši vpliv na zdravje uporaba elektronskih naprav, največji vpliv pa ima po 

njihovem mnenju pitje dovolj tekočine na dan. Na raziskovalno vprašanje: »Kako po mnenju 

učencev vplivajo na zdrav življenjski slog različni dejavniki, s katerimi opredeljujemo zdrav 
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življenjski slog?« lahko torej na osnovi rezultatov odgovorimo, da tako po mnenju fantov kot 

deklet dejavniki močno vplivajo na zdrav življenjski slog, na kar lahko sklepamo na podlagi 

povprečnih vrednostih (M) ocene vpliva posameznih dejavnikov, ki so bile večje od 3,00. Na 

podlagi rezultatov lahko sklepamo, da po mnenju fantov različni dejavniki, ki vplivajo na 

zdrav življenjski slog, manj vplivajo na zdravje kot po mnenju deklet, povprečne vrednosti 

(M) vpliva različnih dejavnikov so bile namreč pri vseh dejavnikih pri dekletih višje kot pri 

fantih. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da se fantje nekoliko bolj zavedajo pomena 

zdrave prehrane za zdravje ljudi kot dekleta, tako fantje kot dekleta pa se premalo zavedajo 

škodljivih učinkov uporabe elektronskih naprav na naše zdravje. Prav tako so tako fantje kot 

dekleta opredelili ustrezno količino spanja in redno telesno aktivnost kot dejavnika, ki močno 

vplivata na zdravje. Iz rezultatov pa lahko opazimo tudi, da dejavnika kajenje in uživanje 

alkohola glede na oceno deklet bolj vplivata na zdravje kot glede na oceno fantov, zato lahko 

sklepamo, da se dekleta bolj zavedajo škodljivih učinkov kajenja in uživanja alkohola na 

zdravje ljudi kot fantje. 

Na raziskovalno vprašanje: »Kako učenci ocenjujejo njihove lastne prehranjevalne navade?« 

lahko na osnovi rezultatov odgovorimo, da večina učencev (skoraj polovica) ocenjuje, da se 

prehranjujejo srednje zdravo. Kar 47,1 % vseh učencev pa ocenjuje, da so njihove 

prehranjevalne navade zdrave oziroma zelo zdrave, in sicer je delež fantov, ki so takega 

mnenja, nekoliko višji kot delež deklet. Tukaj se nam zastavlja vprašanje, ali imajo učenci 

ustrezno znanje, da lahko kritično ocenjujejo svoje prehranjevalne navade, učenci namreč 

lahko imajo res zdrav način prehranjevanja ali pa so le premalo samokritični in imajo zato 

tako mnenje. 

Pri raziskovalnem vprašanju: »Kako učenci ocenjujejo pomembnost nasvetov staršev, 

učiteljev, zdravnikov in prijateljev o zdravem življenjskem slogu?« pa smo menili, da bodo 

učencem najbolj pomembni nasveti njihovih staršev, kar so potrdili tudi rezultati, prav tako pa 

so rezultati pokazali, da so jim prav tako kot nasveti staršev pomembni tudi nasveti 

zdravnikov, sledijo nasveti prijateljev, najmanj pa učenci zaupajo nasvetom učiteljev, ki jim 

največji delež učencev zaupa srednje. Iz tega lahko sklepamo, da imajo torej zdravniki in 

predvsem starši, ki otroke največ obdajajo v času njihovega odraščanja, ključno vlogo pri 

spodbujanju učencev k zdravemu načinu življenja z dobrim zgledom in nasveti. Odstopanje, 

ki se pojavlja glede na spol, pa je, da dekleta nekoliko bolj zaupajo nasvetom zdravnikov kot 

staršev, fantje pa bolj zaupajo nasvetom staršev kot zdravnikov.  
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4 ZAKLJUČEK 

Življenjski slog predstavlja način življenja posameznika, ki lahko vsebuje tako zdravju 

naklonjena kot tudi zdravju škodljiva vedenja. Ta vedenja pa se ohranjajo v obdobju 

mladostništva in tudi odraslosti in so za otroke in mladostnike zelo pomembna, saj vplivajo na 

njihov razvoj, počutje, dolgoročno zdravje in kakovost življenja. Med dejavnike, ki vplivajo 

na zdrav življenjski slog, uvrščamo prehrano, telesno aktivnost, spanje, sedeča vedenja ter 

tvegana vedenja (kajenje, alkohol). Mladostništvo je namreč tudi čas raziskovanja in 

preizkušanja novih vedenj, kamor spadajo tudi tvegana vedenja, ki lahko ogrožajo zdravje 

mladostnikov, njihov razvoj, lahko pa povzročijo tudi fizično ali duševno škodo.  

Da bi otroke čim bolj spodbudili k zdravemu življenjskemu slogu, jih je treba čim bolj 

ozaveščati o pomembnosti zdravih prehranjevalnih navad, telesne aktivnosti, spanja, 

škodljivosti sedečih vedenj, kajenja, uporabe drog in prekomernega pitja alkohola. Pri tem pa 

imajo pomembno vlogo tako starši kot tudi šola. Starši s svojim zgledom že od malega kažejo 

otroku pravo pot, ker otroci veliko časa preživijo v šoli, pa ima tudi ta pomembno vlogo pri 

oblikovanju ustreznega odnosa otrok do vedenj, ki vplivajo na zdrav življenjski slog. Že Jan 

A. Komensky je povedal: »Vzgoja, ki temelji zgolj na zahtevah in nasvetih, ne pa na zgledih, 

je slaba vzgoja« (Škof, 2010, str. 215), zato moramo otrokom privzgojiti odgovornost do 

lastnega zdravja, hkrati pa moramo pri tem biti tudi sami dober model, po katerem se bodo 

lahko zgledovali, saj s spodbujanjem zdravega življenjskega sloga in preprečevanjem 

tveganih vedenj lahko prispevamo k boljši kakovosti življenja in zmanjšanju tveganja za 

nastanek številnih bolezni. Zdrav življenjski slog namreč omogoča kakovostno življenje 

posameznika, ohranjanje in krepitev zdravja ter optimalni telesni, kognitivni, čustveni in 

socialni razvoj.  

Z diplomskim delom smo glede na to, da so rezultati projekta »Zdravje v občini« pokazali, da 

je zdravstveno stanje v prekmurski regiji slabše kot drugod po Sloveniji, želeli ugotoviti,  

kakšen je odnos učencev 8. razredov različnih osnovnih šol v tej regiji do zdravega 

življenjskega sloga ter kakšne razlike se pojavljajo glede na spol in kraj bivanja učencev. 

Rezultati so pokazali, da je izmed dejavnikov, ki vplivajo na zdrav življenjski slog, učencem 

najbolj pomembno uživanje zadostnih količin tekočine, učenje o zdravi prehrani pa je po 

njihovi oceni manj pomemben dejavnik. Tu imajo pomembno vlogo učitelji, njihova naloga 

namreč ni le posredovanje učne snovi, ampak tudi vzgoja otrok. Posebne razlike med spoloma 

in krajem bivanja učencev ni bilo zaznati. Različni dejavniki, ki vplivajo na zdrav življenjski 
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slog, pa so bili glede na rezultate raziskave fantom manj pomembni kot dekletom. Prav tako 

so rezultati pokazali, da so bili različni dejavniki, ki vplivajo na zdrav življenjski slog, 

učencem, ki živijo na vasi, manj pomembni kot učencem, ki živijo v mestu. 

Ugotovili smo, da imajo dekleta večinoma boljši odnos do zdravega načina prehranjevanja in 

se bolj zavedajo pomembnosti uživanja raznovrstne, zdrave hrane, ki človeku omogoča 

ohranjanje zdravja. Med učenci, ki živijo v mestu, in učenci, ki živijo na vasi, pa ni bilo večjih 

razlik v odnosu do zdravega prehranjevanja. Prav tako smo ugotovili, da čeprav učenci vedo, 

da so določena živila oziroma jedi zdrava, so za njih določili, da so manj okusna, zato  

predvidevamo, da učenci po njihovem mnenju najbolj okusna živila, čeprav za njih vedo, da 

so manj zdrava, verjetno jedo pogosteje kot tista, ki so jim manj okusna. 

Rezultati so pokazali, da učenci vedo, da je prepogosto uživanje rdečega mesa v večjih 

količinah lahko za zdravje škodljivo, učenci so bili namreč mnenja, da je perutnina bolj 

zdrava kot svinjina, opaznejših razlik med spoloma in krajem bivanja učencev ni bilo. 

Glede pomembnosti rednega uživanja dnevnih obrokov hrane so rezultati pokazali, da je 

fantom najpomembnejše redno uživanje kosila, dekletom pa redno uživanje zajtrka, sklepamo, 

torej, da se dekleta torej bolj kot fantje zavedajo pomena rednega uživanja zajtrka. Glede na 

kraj bivanja učencev pa so rezultati pokazali, da se učenci, ki živijo v mestu, bolj zavedajo 

pomena rednega uživanja dnevnih obrokov hrane za zdravje kot učenci, ki živijo na vasi. Iz 

rezultatov pa je razvidno tudi, da se učenci, ki živijo na vasi, bolj zavedajo pomena rednega 

uživanja zajtrka kot učenci, ki živijo v mestu, saj ima več kot polovica učencev, ki živijo na 

vasi, vsak dan med tednom zajtrk, delež učencev, ki živijo v mestu in imajo vsak dan med 

tednom zajtrk, pa je precej manjši. Predpostavljamo, da je to posledica drugačnih družinskih 

razmer, značilnih za vaško okolje. 

Rezultati so pokazali, da ima izmed dejavnikov, ki vplivajo na zdravje ljudi, po mnenju fantov 

največji vpliv na zdravje ljudi zdrava prehrana, najmanjši vpliv na zdravje ljudi pa ima po 

njihovem mnenju uporaba elektronskih naprav, prav tako ima tudi po mnenju deklet 

najmanjši vpliv na zdravje uporaba elektronskih naprav, največji vpliv pa ima po njihovem 

mnenju pitje dovolj tekočine na dan. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da po mnenju 

fantov različni dejavniki, ki vplivajo na zdrav življenjski slog, manj vplivajo na zdravje kot po 

mnenju deklet. Med fanti in dekleti pa ni razlik v opredelitvi ustrezne količine spanja in redne 

telesne aktivnosti, opredelili so ju kot dejavnika, ki močno vplivata na zdravje. Iz rezultatov 

pa lahko opazimo tudi, da se razlike med spoloma pojavljajo pri dejavnikih kajenje in 
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uživanje alkohola, glede na oceno deklet namreč ta dejavnika bolj vplivata na zdravje kot 

glede na oceno fantov, zato lahko sklepamo, da se dekleta bolj zavedajo škodljivih učinkov 

kajenja in uživanja alkohola na zdravje ljudi kot fantje. 

Ugotovili smo, da skoraj polovica vseh učencev meni, da se prehranjujejo zdravo oziroma 

zelo zdravo, in sicer je delež fantov, ki so takega mnenja, nekoliko višji kot delež deklet. 

Tukaj se nam zastavlja vprašanje, ali imajo učenci ustrezno znanje, da lahko kritično 

ocenjujejo svoje prehranjevalne navade.  

Rezultati so pokazali, da so učencem prav tako kot nasveti staršev pomembni tudi nasveti 

zdravnikov, sledijo nasveti prijateljev, najmanj pa učenci zaupajo nasvetom učiteljev.  

Ugotovili smo tudi, da največji delež tako fantov kot deklet med tednom povprečno nameni 

spanju 8 ur na noč, kar so ugotovili tudi v mednarodni raziskavi »Z zdravjem povezana 

vedenja v šolskem obdobju med mladostniki« iz leta 2014, kar pa je glede na priporočila 

premalo, glede na priporočila bi morali namreč spati od 9,5 do 10,5 ure na noč. 

Prav tako smo ugotovili, da večji del anketiranih ne kadi, opaznejših razlik med spoloma in 

krajem bivanja učencev ni bilo.  

Rezultati so pokazali tudi, da je velika večina učencev med tednom telesno aktivnih vsaj 

priporočenih 60 minut na dan, in sicer je bilo teh učencev bistveno več, kot so to pokazali 

rezultati v mednarodni raziskavi »Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med 

mladostniki« iz leta 2014 in rezultati projekta »Zdravje v občini« Nacionalnega inštituta za 

javno zdravje, kar pa je lahko posledica nerazumevanja vprašanja (nerazumevanje pomena 

besed zmerna oziroma intenzivna telesna aktivnost). Opaznejših razlik med spoloma ni bilo, 

prav tako tudi ne glede na kraj bivanja učencev. Pomembna je tudi ugotovitev, da tako fantje 

kot dekleta v povprečju namenijo uporabi računalnika manj kot 2 uri ali več na dan, uporabi 

telefonov pa več kot 2 uri ali več na dan, približno polovica fantov in deklet pa nameni 

sedenju pred televizijo manj kot 2 uri ali več na dan, polovica pa več kot 2 uri ali več na dan. 

Tako smo prišli do zaključka, da anketirani učenci v večini dosegajo priporočila glede telesne 

aktivnosti. Ocenjujemo, da učenci ne dosegajo priporočil glede spanja, saj spanju največji 

delež učencev nameni 8 ur na noč, ter priporočil z vidika prehranjevalnih navad. Bistvene 

razlike med spoloma so se pojavile pri odnosu do zdravega načina prehranjevanja, in sicer pri 

uživanju zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, pri uživanju mesnih izdelkov in pri 

uživanju živil, ki vsebujejo veliko maščob, sladkorja ter sladkih pijač; razlike so se pojavile 
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tudi pri dejavnikih, ki vplivajo na zdrav življenjski slog, ter pri pomembnosti rednega 

uživanja dnevnih obrokov hrane in tudi pri dejavnikih kajenje in uživanje alkohola. 

Zaskrbljujoč pa je tudi čas, ki ga učenci dnevno namenijo sedenju pred televizijo in uporabi 

telefonov. Bistvene razlike glede na kraj bivanja učencev pa so se pojavile pri dejavnikih, ki 

vplivajo na zdrav življenjski slog; pomenu rednega uživanja zajtrka; razlike pa so se pojavile 

tudi pri pomembnosti rednega uživanja dnevnih obrokov hrane. Drugje statističnih razlik med 

spoloma in krajem bivanja učencev ni bilo. 

Glede na rezultate je zato smiselno, da se oblikujejo in izvajajo učinkovite strategije na 

področjih spodbujanja in zagotavljanja zdravega prehranjevanja, ustrezne količine spanja in 

prav tako tudi prizadevanja za zmanjšanje sedečih vedenj. Šola kot vzgojno-izobraževalna 

ustanova je ključna za spodbujanje zdravega življenjskega sloga pri otrocih in mladostnikih.  

Da bi bili v prihodnje rezultati boljši, bi lahko šole organizirale predavanja o zdravi prehrani 

ter različne kuharske delavnice, kjer bi se pripravljale zdrave jedi, tako bi lahko otroci namreč 

pridobili številne ideje o jedeh in informacije o pomenu zdravega načina prehranjevanja. 

Pomembno vlogo pa imajo tudi učitelji, njihova naloga namreč ni le posredovati učno snov, 

ampak otroke tudi vzgajati in ustvariti okolje, ki bo pri njih spodbujalo odločitve za zdrav 

življenjski slog. V okviru rednega učnega programa pri predmetih, kot sta gospodinjstvo in 

biologija, lahko namreč učitelji otroke ozaveščajo o vplivu teh dejavnikov na zdravje, 

pomembna pa sta tudi dober zgled vseh strokovnih delavcev na šoli ter podpora izvajanja 

aktivnosti v domačem okolju s strani staršev. Odločitve za zdrav življenjski slog pa bi lahko 

zbujali tudi z raznimi plakati na šolskih hodnikih. Kljub upoštevanju priporočil glede telesne 

aktivnosti glede na rezultate pa je treba učencem omogočati dostop do različnih brezplačnih 

načinov, ki omogočajo telesno aktivnost, ter povečati njihovo izbiro in jim predstaviti ideje za 

različne prostočasne igre ter tako spodbujati pri njih aktivno preživljanje prostega časa in jih 

odvrniti od sedenja pred televizijo, telefoni in drugimi pametnimi napravami. Tudi pri 

tveganih vedenjih se kljub dobrim rezultatom raziskave priporoča ozaveščanje mladih o 

škodljivih posledicah teh vedenj s kakšnimi organiziranimi predavanji o teh temah. 

Zaključila bi z mislijo Sebastiana Kneippa: »Zdravja ne dobimo v trgovini, temveč z načinom 

življenja.« Zaradi tega je pomembno, da se zavedamo, da življenjski slog vpliva na naše 

zdravje, ter da z lastnim zgledom in nasveti lahko spodbujamo otroke k zdravemu 

življenjskemu slogu.  
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6 PRILOGE 

6.1 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Odnos prekmurskih osmošolcev do zdravega življenjskega sloga 

 

Pozdravljen/-a! 

 

Sem Melani Bernjak, študentka 4. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, programa Dvopredmetni 

učitelj, smeri gospodinjstvo in kemija. V okviru diplomskega dela želim raziskati odnos prekmurskih 

osmošolcev do zdravega življenjskega sloga. Pred tabo je anketni vprašalnik, ki mi bo pomagal zbrati 

podatke, ki jih bom vključila v svojo raziskavo v diplomskem delu. Prosim te, da mi pomagaš in ga 

izpolniš. Anketni vprašalnik je anonimen, podatki, pridobljeni z vprašalnikom, pa bodo predstavljeni v 

skupni obliki in bodo uporabljeni izključno za potrebe moje raziskave v diplomskem delu. 

 

Hvala za tvoje sodelovanje! 

 

Navodilo: Odgovori na vsa vprašanja in označi izbrane odgovore tako, kot je navedeno pri 

posameznem vprašanju. 

 

 

1. Spol (obkroži): 
a) Moški. 

b) Ženski. 

2. Kraj bivanja (obkroži): 

a) Mesto. 

b) Vas. 

 

3. Starost:  _________  

 

4. Kako ZDRAVA se ti zdijo živila oziroma jedi, naštete v tabeli? Pri vsakem živilu oz. jedi 

izberi en odgovor in obkroži številko. 

 

ŽIVILA OZ. JEDI: 1 

Zelo 

nezdravo 

2 

Nezdravo 

3 

Srednje 

zdravo 

4 

Zdravo 

5                     

Zelo 

zdravo 

Bujta repa (jed iz svinjskega mesa, kisle repe 

in prosene kaše) 

1 2 3 4 5 

Salama 1 2 3 4 5 

Svinjina 1 2 3 4 5 

Perutnina 1 2 3 4 5 

Ocvrt krompir in ocvrt zrezek 1 2 3 4 5 

Francoska solata 1 2 3 4 5 

Ajdova kaša z zelenjavo 1 2 3 4 5 

Ovseni kosmiči z jogurtom in svežim sadjem 1 2 3 4 5 

Solata iz čičerike 1 2 3 4 5 

Hamburger 1 2 3 4 5 

Sadje  1 2 3 4 5 

Zelenjava  1 2 3 4 5 

Čokolada  1 2 3 4 5 

Čips 1 2 3 4 5 

Pecivo  1 2 3 4 5 

Oreščki  1 2 3 4 5 
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5. Kako OKUSNA se ti zdijo živila oziroma jedi, naštete v tabeli? Pri vsakem živilu oz. jedi 

izberi en odgovor in obkroži številko. 

 

ŽIVILA OZ. JEDI: 1 

Zelo 

neokusno 

2 

Neokusno 

3 

Srednje 

okusno 

4 

Okusno 

5 

Zelo okusno 

Bujta repa (jed iz svinjskega mesa, kisle repe 

in prosene kaše) 

1 2 3 4 5 

Salama 1 2 3 4 5 

Svinjina 1 2 3 4 5 

Perutnina 1 2 3 4 5 

Ocvrt krompir in ocvrt zrezek 1 2 3 4 5 

Francoska solata 1 2 3 4 5 

Ajdova kaša z zelenjavo 1 2 3 4 5 

Ovseni kosmiči z jogurtom in svežim sadjem 1 2 3 4 5 

Solata iz čičerike 1 2 3 4 5 

Hamburger 1 2 3 4 5 

Sadje  1 2 3 4 5 

Zelenjava  1 2 3 4 5 

Čokolada  1 2 3 4 5 

Čips 1 2 3 4 5 

Pecivo  1 2 3 4 5 

Oreščki  1 2 3 4 5 

 

6. Kako pogosto uživaš živila, našteta v tabeli? Izbrani odgovor označi z »X«. 

 

ŽIVILA: Večkrat 

na dan 

1-krat na 

dan 

2- do 3-krat 

na teden 

1-krat 

na teden 

Nekajkrat 

na mesec 

Nikoli 

Sadje       

Zelenjava       

Mleko        

Mlečni izdelki (jogurt, skuta, sir, 

kefir itd.) 

      

Meso        

Mesni izdelki (salama, šunka, 

klobasa, pašteta itd.) 

      

Ribe        

Kruh 

Beli       

Polnozrnati       

Ajdov       

Ovseni       

Druge vrste       

Živila z veliko maščob (ocvrte jedi, 

margarina, maslo itd.) 

      

Živila z veliko sladkorja (sladkarije, 

pecivo, čokoladni namazi…) 

      

Sladke pijače (gazirane pijače, vode 

z okusom, ledeni čaji itd.) 

      

Energijske pijače       

Alkoholne pijače       
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7. Kako pomembno se ti zdi redno uživanje navedenih dnevnih obrokov hrane? Pri vsakem 

dnevnem obroku hrane izberi en odgovor in obkroži številko. 

 

Dnevni obrok 

hrane: 

1 

Nepomembno 

2 

Malo 

pomembno 

3 

Niti pomembno, 

niti nepomembno 

4 

Pomembno 

5                  

Zelo 

pomembno 

Zajtrk 1 2 3 4 5 

Dopoldanska malica 1 2 3 4 5 

Kosilo 1 2 3 4 5 

Popoldanska malica 1 2 3 4 5 

Večerja 1 2 3 4 5 

 

8. Navedi, kako močno se strinjaš z navedenimi vzroki za redno uživanje dnevnih obrokov 

hrane? Pri izbranem odgovoru obkroži številko. 

 

Kadar uživam redne dnevne 

obroke: 

1 

Nikakor se 

ne strinjam 

2 

Se ne 

strinjam 

3 

Niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 

4 

Se 

strinjam 

5                  

Popolnoma 

se  strinjam 

se bolje počutim. 1 2 3 4 5 

lažje sodelujem pri pouku. 1 2 3 4 5 

sem bolj zdrav/-a. 1 2 3 4 5 

lažje sodelujem pri telesnih 

aktivnostih. 

1 2 3 4 5 

sem manj pogosto lačen/-a. 1 2 3 4 5 

 

9. Kolikokrat med tednom (od ponedeljka do petka) zajtrkuješ? Obkroži. 

 

a) Vsak dan.  b) 1- do 2-krat na teden. c) 3- do 5-krat na teden. d) Nikoli. 

 

10. Oceni, kako zdrave so TVOJE prehranjevalne navade? Obkroži. 

 

a)  Zelo nezdrave. b) Nezdrave. c) Srednje zdrave. d) Zdrave. e)  Zelo zdrave. 

 

11. Pri navedenih vprašanjih z »X« označi izbrani odgovor. 

 

 DA NE 

Ali si med tednom (od ponedeljka do nedelje) vsaj 60 min na dan zmerno do intenzivno telesno 

aktiven/-a (sprehod, tek, kolesarjenje itd.)? 

  

Ali med tednom (od ponedeljka do petka) gledaš televizijo 2 uri ali več na dan?   

Ali med tednom (od ponedeljka do petka) uporabljaš računalnik 2 uri ali več na dan?   

Ali med tednom (od ponedeljka do petka) uporabljaš telefon 2 uri ali več na dan?   

 

12. Ali si vključen/-a v katero od zunajšolskih športnih dejavnosti v društvu ali klubu? Obkroži.  

 

a) Da, vključen/-a sem v netekmovalno športno dejavnost. 

b) Da, vključen/-a sem v tekmovalno športno dejavnost. 

c)  Ne, nisem vključen/-a v organizirano športno dejavnost. 

 

13. Koliko ur na noč v povprečju spiš med tednom (od ponedeljka do petka)? Odgovor zapiši na 

črto. 

 

      ________________________ 
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14. Koliko ur si spal/-a zadnjo noč? Odgovor zapiši na črto. 

 

      ________________________ 

 

15.  Ali si že kdaj kadil/-a? Obkroži izbrani odgovor. 

 

a)  Nikoli. 

b)  Vsaj 1-krat v življenju. 

c)  Vsaj 1-krat na teden. 

d)  Vsak dan. 

 

16. V kolikšni meri bi navedenim osebam zaupal/-a, če bi ti posredovali nasvete o zdravem 

življenjskem slogu? Pri izbranem odgovoru obkroži številko. 

  

Osebe: 1 

Ne bi zaupal/-a 

2 

Malo 

3 

Srednje 

4 

Močno 

5 

Zelo močno 

Starši  1 2 3 4 5 

Učitelji  1 2 3 4 5 

Prijatelji  1 2 3 4 5 

Zdravniki  1 2 3 4 5 

 

17. Oceni, kako pomembni se ti zdijo našteti dejavniki, ki vplivajo na zdrav življenjski slog. Pri 

izbranem odgovoru obkroži številko. 

 

Dejavniki, ki vplivajo na zdrav 

življenjski slog:  

1 

Nepomembno 

2 

Malo 

pomembno 

3 

Niti pomembno, 

niti nepomembno 

4 

Pomembno 

5                  

Zelo 

pomembno 

Učenje o zdravi prehrani 1 2 3 4 5 

Redno uživanje dnevnih obrokov 1 2 3 4 5 

Sestava živil in jedi, ki jih uživaš 1 2 3 4 5 

Pitje zadostnih količin tekočine 1 2 3 4 5 

Dovolj spanja 1 2 3 4 5 

Zadostna telesna aktivnost 1 2 3 4 5 

 

18. Oceni, kako močno vplivajo našteti dejavniki NA ZDRAVJE ljudi. Pri izbranem odgovoru 

obkroži številko. 

 

Dejavnik: 1 

Ne 

vpliva 

2 

Malo vpliva 

3 

Srednje močno 

vpliva 

4 

Močno 

vpliva 

5 

Zelo močno 

vpliva 

Zdrava prehrana 1 2 3 4 5 

Redno uživanje dnevnih obrokov hrane 1 2 3 4 5 

Pitje dovolj tekočine na dan 1 2 3 4 5 

Ustrezna količina spanja 1 2 3 4 5 

Redna telesna aktivnost 1 2 3 4 5 

Uporaba elektronskih naprav (računalnik, 

telefon itd.) 

1 2 3 4 5 

Kajenje  1 2 3 4 5 

Uživanje alkohola 1 2 3 4 5 
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6.2 PRILOGA 2: SOGLASJE STARŠEV ZA IZPOLNJEVANJE 

ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

 

SOGLASJE STARŠEV ZA IZPOLNJEVANJE ANKETNEGA VPRAŠALNIKA: 

Odnos prekmurskih osmošolcev do zdravega življenjskega sloga 

 

Spoštovani starši! 

Sem Melani Bernjak, študentka 4. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, programa 

Dvopredmetni učitelj, smeri gospodinjstvo in kemija. V okviru diplomskega dela želim 

raziskati odnos prekmurskih osmošolcev do zdravega življenjskega sloga.  

V raziskavo bo vključenih približno 200 otrok, in sicer 8. razreda. Anketiranje bo anonimno, 

podatki, pridobljeni z vprašalnikom, pa bodo predstavljeni v skupni obliki in bodo uporabljeni 

izključno za potrebe moje raziskave v diplomskem delu. Vljudno Vas prosim, da dovolite, da 

Vaš otrok izpolnjuje anketni vprašalnik. Svoje strinjanje lahko potrdite s podpisom spodnjega 

soglasja, ki naj ga otrok vrne učitelju. Za morebitna vprašanja sem Vam na voljo na 

telefonski številki: 041 530 748. 

Za Vašo pomoč in dovoljenje se Vam iskreno zahvaljujem! 

 

SOGLASJE 

 

S svojim podpisom dovoljujem, da _____________________________________ (ime in 

priimek učenca/-ke) izpolnjuje anketni vprašalnik Odnos prekmurskih osmošolcev do 

zdravega življenjskega sloga. 

                                                                                       

                                                                                                 Podpis staršev:                             

                                                                               ___________________________________         


