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POVZETEK 

 

V nalogi smo ugotavljali vpliv programirane in prilagojene športne vadbe na kvaliteto 

življenja starostnikov. V raziskavi je leta 2006/07 sodelovalo 32 žensk vadbene skupine s 

povprečno starostjo 69,68 let ter enako velika kontrolna skupina s povprečno starostjo 70,75 

let, ki v vadbo ni bila vključena. Vadba je potekala intenzivno pol leta, dvakrat tedensko po 

60 minut. Za obe skupini smo izvedli analizo splošne ocene stanja, subjektivne ocene telesne 

dejavnosti, zadovoljstva z življenjem, preferenc športnih panog in meritev osnovnih telesnih 

parametrov ter testov funkcionalne telesne pripravljenosti za starejše in športno-vzgojnega 

kartona s preverjanjem gibljivosti, moči in ravnotežja. Raziskavo smo ponovili leta 2011, 

vanjo se je vključilo na povabilo po štirih letih 20 žensk iste vadbene skupine s povprečno 

starostjo 74,35 let in 17 žensk iste kontrolne skupine s povprečno starostjo 75,12 let. 

 

Analiza zadovoljstva z življenjem je pokazala, da je bila vadbena skupina po koncu vadbe 

bistveno bolj zadovoljna s svojim življenjem kot na začetku vadbe. 

 

Obe skupini sta se v preteklosti največ ukvarjali s podobnimi športnimi panogami, kot so hoja 

in sprehodi, cestno kolesarstvo, planinstvo, vadba doma, plavanje, družabni ples, sankanje, 

drsanje, alpsko smučanje in splošna vadba. Športne panoge, s katerimi sta se ukvarjali obe 

skupini v preteklosti, so del Učnega načrta - programa osnovnošolskega izobraževanja za 

predmet športna vzgoja, kar kaže, da je ženska populacija starostnikov najverjetneje v 

preteklosti pridobila največ izkušenj v tistih športnih dejavnostih, ki so povezane s 

programom športne dejavnosti v času šolanja.  

 

Rezultati testiranja funkcionalne telesne pripravljenosti za starejše in modificiranega športno-

vzgojnega kartona so bili pri vadbeni skupini bistveno boljši po končani polletni prilagojeni 



 

V 

 

vadbi pri vseh testih. Največje statistično pomembne razlike v rezultatih vadbene skupine na 

začetku in ob koncu vadbe so bile ugotovljene pri testih: dotik rok na hrbtu, dviganje trupa 60 

sekund, poligon nazaj, dvigovanje uteži sede 30 sekund, stisk pesti z dinamometrom in hoja 9 

minut. Članice vadbene skupine so v času med drugo meritvijo po končani vadbi leta 2006/07 

in meritvijo leta 2011 še vedno dosegale napredek pri testih dotikanje plošče z roko v 20 

sekundah, vesa, vstajanje s stola 30 sekund, dvigovanje uteži sede 30 sekund, predklon na 

klopci, vstani in pojdi ter hoja 9 minut, članice kontrolne skupine pa so od 2006/07 do 2011 

pri gibalnih sposobnosti zelo nazadovale, saj so dosegle slabše rezultate za vse teste, razen pri 

vesi in dotiku rok na hrbtu. 

 

Namen raziskave je bil osvetliti pomen redne telesne aktivnosti na kvaliteto življenja in 

izboljšanje gibalnih sposobnosti, ki se nanašajo na moč, gibljivost in ravnotežje ter 

nenazadnje tudi na vzdržljivost, hitrost in koordinacijo oseb po 65 letu starosti. Ugotavljamo, 

da lahko z vadbo pomembno vplivamo na večje zadovoljstvo v življenju, boljše počutje in 

bistveno kvalitetnejše življenje, ki se odraža v samostojnem opravljanju vseh osnovnih 

higienskih opravil, oblačenju, opravljanju gospodinjskih in hišnih del, nakupovanju in drugih 

opravil, vezanih na svobodno gibanje, razširitev bivanjskega prostora in neodvisno ter 

samostojno življenje brez pomoči drugih. 

 

 

Ključne besede:  

starostniki, ženske, prilagojena telesna vadba, gibalni sistem, gibalne sposobnosti, 

zdravje. 
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ABSTRACT 

 

The effect of a programmed and adapted physical exercise on the quality of life of elderly 

people was studied in this thesis. The study in the year 2006/07 included 32 women forming 

an exercise group, who were on average 69,68 years old. It also included an equally large 

control group with the average age of 70,75 years, which has not taken part in the practice. 

The training was carried out for six months intensively, twice a week for 60 minutes. For both 

groups we conducted a general assessment of the situation, a subjective assessment of their 

physical activity, their satisfaction with life, their sports preferences and the measurements of 

basic physical parameters. The tests of functional fitness for the elderly and their flexibility, 

strength and balance were also checked according to the sports chart.  

The study was repeated in 2011. We invited 20 women who took part at the same training 

four years ago and who are 74,35 years old on average as well as 17 women from the same 

control group with an average age of 75,12 years. 

 

The analysis of how satisfied with their life the group was showed that the practicing group 

was significantly more satisfied with their lives at the end of the exercising than at the 

beginning. 

 

Both groups dealt with similar sports in the past, such as hiking and walking, road cycling, 

mountaineering, exercising at home, swimming, social dancing, sledding, ice skating, alpine 

skiing and general exercising. The sports both groups worked with in the past are a part of the 

curriculum for elementary education in the subject of physical education. This indicates that 

the population of elderly women in the past probably gained the most experience in those 

sports associated with the program during schooling. The results of tests of functional fitness 

for the elderly and modified sports and educational charts significantly improved after half a 
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year of adjusted exercise in the exercise group. The biggest statistically significant differences 

in the results of the exercising at the beginning and at the end of exercising were found in the 

tests such as: touching hands on the back, lifting the torso for 60 seconds, walking backwards 

on the hands and feet, lifting weights while sitting for 30 seconds, squeezing hands with a 

dynamometer and walking for 9 minutes. 

 

The members of the training group, which finished training in 2006/07 and was both 

measured then and in 2011, have still made progress in the tests such as: the alternate hand 

tapping for 20 seconds, the hanging from a bar, getting up from the chair for 30 seconds, 

lifting weights while sitting for 30 seconds, the torso bending forward on the bench, get up 

and go and walking for 9 minutes. The motor abilities of the members of the control group 

worsened from 2006/07 to 2011, as they reached worse results in all tests. However, the 

outcomes of the tests remained averagely the same with the tasks touching hands on the back 

and the hanging from a bar.  

 

The purpose of this study was to highlight the importance of a regular physical activity on the 

quality of life. It also helped improve motor skills, which relate to the strength, flexibility and 

balance as well as the endurance, speed and coordination of persons below 65 years of age. 

We have found out that by exercising we can influence the satisfaction in life substantially, 

we feel better and have a significantly higher quality of life, which is reflected in the 

independent performance of all basic hygiene tasks, dressing up, performing household and 

domestic work, shopping and other tasks related to the free movement, the extension of a 

living space and an independent life, without the assistance of other people. 

 

 

Key words: 

elderly, woman, exercise, locomotor system, motor abilities, physical and mental health.  
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 1     UVOD 
  

 

 

 

 

 

 

Nascentes morimur – porajajoč se umiramo, 

je latinski pregovor, ki govori o rojstvu in 

smrti ter nas opozarja na dejstvo, da se 

začnemo starati takoj, ko se rodimo.  

 

 

 

Staranje in starost sta pojma, ki ju obravnava gerontologija, veda, ki z biološkega in 

sociološkega vidika proučuje staranje. Pomembna je postala šele v 20. stoletju, saj se je 

svetovno prebivalstvo začelo starati, življenjska doba pa podaljševati.  

 

Starost je opredeljena kot obdobje nad 65 let. Prelomnice v življenju posameznika so po 

merilih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) ali World health organization (WHO) v tem 

obdobju označene kot: zgodnje starostno obdobje od 65 do 74 let, srednje starostno obdobje 

od 75 do 84 let, pozno starostno obdobje od 85 do 99 let in zelo staro obdobje nad 100 let 

(Spirduso idr., 1995; Shephard, 1997). Pojma staranje in starost sta si zelo podobna, 

razlikujeta se le po pomenu. Staranje je proces, ki traja od rojstva do smrti, starost pa je neko 

trenutno stanje, v katerem se nahajamo (Kladnik, 1998).  

 

Prelomno obdobje, namenjeno starejšim ljudem, je leto 1999, ki so ga Združeni narodi 

zaznamovali z geslom »Dodati življenje letom, ki so bila dodana življenju« ter oblikovali pet 

načel, s katerimi so opredelili obdobje starejših ljudi: neodvisnost, sodelovanje, (samo)oskrba, 

samoizpolnjevanje in dostojanstvo. Tega leta se je sporočilo SZO ob svetovnem dnevu 

zdravja glasilo, da je staranje svetovnega prebivalstva velik izziv, s katerim se sooča svet v 

naslednjem stoletju, lahko pa je tudi velika priložnost, kajti starejši ljudje lahko še veliko 

prispevajo v družbi. Vse večja heterogenost starejše populacije je kot posledica podaljševanja 

življenjske dobe, v bodoče je namreč pričakovana povprečna življenjska doba moških 75 let 

in žensk nad 80 let, vzpodbudila razmišljanja in raziskave v smeri ohranjanja zdravja v pozno 

starost.  



Novak, T. Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov. 

   Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2011 

________________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

Zelo pomembno je namreč razlikovati zdravo staranje od pojavov bolezni in patološkega 

staranja. Funkcionalna sposobnost nekega 70-letnika je lahko zaradi vsakodnevne vadbe tako 

ohranjena, da se sploh ne razlikuje od funkcionalne sposobnosti 45-letnika (Tomek-

Roksandić idr., 2003).  

 

V Sloveniji se je večje število starejših ljudi začelo pojavljati z upokojevanjem generacije, 

rojene v času pred in med drugo svetovno vojno. Ta generacija je v primerjavi z današnjimi 

rojstvi izrazito številčna in predstavlja skupino prebivalstva, ki je pomembna zaradi socialnih, 

družbenih, bioloških in gospodarsko-ekonomskih dejavnikov. Leta 2020 naj bi bilo v 

Sloveniji po podatkih iz leta 1999 okoli 16 % ljudi, starejših od 65 let (Jakoš, 1999), po 

podatkih iz leta 2009 pa celo 19 % starejših nad 65 let (Sedej, 2009).  

 

Zdravje lahko s pomočjo telesne aktivnosti ohranjamo skozi vse življenje, ne glede na starost. 

Starejša populacija oseb predstavlja v družbi posebno skupino, ki se iz leta v leto povečuje, v 

njej pa se bomo bolj ali manj hitro znašli vsi. Prav zato je glavni problem naloge usmerjen v 

raziskavo vpliva telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov, in sicer v raziskovalni 

skupini sodelujejo ženske, stare 65 let in več. 
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1.1     GERONTOLOGIJA 

 

 

Gerontologija (»geron« – starček, »logein« – veda) je socialno medicinska znanost, ki 

obravnava socialno in zdravstveno problematiko starejših prebivalcev oziroma obravnava 

socialne in medicinske vidike staranja in starosti (Accetto, 1987). Gerontologija je grški izraz 

in v prevodu pomeni nauk o starostnih pojavih pri ljudeh (Bunc, 1988). 

 

V sklopu gerontologije se nahajajo posamezne skupine raziskovanja (Accetto, 1987): 

1. socialna gerontologija se ukvarja s socialnimi vidiki staranja in starosti ter raziskuje 

vplive družbenih premikov na staranje in starost ter obratno; 

2. medicinska ali klinična gerontologija raziskuje zdravstvene vidike staranja in starosti 

ter vpliv staranja in starosti na razvoj organizacije zdravstva, imenujemo jo tudi 

geriatrija; 

3. eksperimentalna gerontologija proučuje in ugotavlja dinamiko staranja.  

 

Začetki gerontološke znanosti segajo v 19. stoletje, ko sta jih začela postavljati francoski 

zdravnik Charot in ameriški zdravnik Nasher. Nasher je leta 1912 izdal prvo študijo o 

geriatriji in tudi definiral pojem geriatrije kot vede, ki se ukvarja s starostno medicino. V 

zadnjem času se bolj pogosto uporablja pojem biologija staranja, ki raziskuje vse pojave 

staranja od rojstva do smrti človeka.  

 

Raziskave, ki so del gerontologije, po Accettu (1987) delimo na štiri področja: 

1. demografske raziskave, 

2. temeljne ali bazične raziskave, 

3. uporabne ali aplikativne raziskave, 

4. raziskave v zvezi z načrtovanjem in organizacijo socialno-zdravstvenih dejavnosti. 

Demografske raziskave se ukvarjajo z rastjo števila starejših prebivalcev na določenem 

področju oziroma določeni državi. Te raziskave vplivajo na prilagajanje problemov 

zdravstvene službe, socialnih dejavnikov in gospodarske politike, ki nastajajo zaradi 

povečanja števila prebivalstva, med drugim tudi števila starejšega prebivalstva. Posebne 

demografske raziskave ocenjujejo odnose med populacijskimi skupinami, to je med mladimi, 

srednje starimi in starimi. Mnoge demografske raziskave prikazujejo število starejših 

prebivalcev po spolu ter razmerje med spoloma, kar vpliva na delovanje socialne in 
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zdravstvene službe, prilagojeno posameznemu spolu posebej. Temeljne ali bazične raziskave  

v gerontologiji so se v preteklosti usmerjale v iskanje eliksirja mladosti in skušale dojeti, kaj 

sploh je staranje. Prve konkretne smernice so se začele razvijati šele po drugi svetovni vojni z 

ugotovitvami, kakšne spremembe spremljajo staranje. S tem so se začele raziskave, ki 

obravnavajo, analizirajo in iščejo vzrok fiziološkega in patološkega staranja pri človeku. 

Končni cilj temeljnih raziskav je upočasnjevanje procesov staranja in zaviranje začetka 

bolezni v starosti. V temeljnem raziskovanju je pomembno proučevanje kemično 

spremenjenih posameznih tkiv in organov ob staranju ter imunskih odzivov, ki naj bi 

povzročali hitro staranje. Veliko prihodnost tega raziskovanja ima raziskovanje 

makromolekul v tkivih ter delovanje posameznih zdravil na starajoče celice. Uporabne ali 

aplikativne raziskave v gerontologiji obsegajo socialne in zdravstvene probleme vsakdanjega 

življenja z več aspektov. Raziskave so lahko epidemiološke, psihološke, socialno usmerjene, 

medicinske, ergometrične itd. ter nam omogočajo načrtovanje podaljševanja aktivnega  

življenja v pozno starost. 

Raziskave načrtovanja in organizacije zdravstva ter socialnega varstva za starejše so vezane 

na izboljšanje zdravstvenega in socialnega varstva starejših prebivalcev, tako da se 

organizirajo funkcionalno specifične dejavnosti za starejše ob ustrezni organizaciji 

zdravstvenih in socialnih služb. 

 

V slovenskem prostoru je gerontologija kot znanost našla svoj prostor z ustanovitvijo Inštituta 

za gerontologijo in geriatrijo leta 1966, katerega pobudnik je bil Accetto.  

 

Sodobna gerontologija se usmerja v reševanje vprašanja, kako zmanjšati sekundarne pojave 

staranja, da bi čim večje število ljudi preživljajo kakovostno starost ter ni več usmerjena samo 

v podaljševanje življenja. Pred nekaj leti se je razvila znanstvena disciplina gerontehnologija, 

ki raziskuje na eni strani posebne potrebe, ki nastanejo zaradi bolezni ali starostnih sprememb, 

na drugi strani pa razvija tem potrebam čim bolj prilagojene tehnične pripomočke, ki lajšajo 

vsakdanje življenje v bivalnem prostoru (»low-tech«) ter telematiko (»high-tech«), ki 

omogoča preseganje omejitev fizičnega prostora in dostop do storitev na daljavo. Nastala 

tehnologija ima pomembno vlogo pri preprečevanju in upadanju moči, vzdržljivosti in 

prožnosti, kar je povezano s starostjo, drugi vidik te tehnologije pa je kompenzacija 

zmanjšanih sposobnosti v starosti, na primer možnost telekomunikacijskih sredstev za 

preseganje prostorskih ovir (telefonsko povezovanje s prijatelji, banko, trgovino, 

zdravnikom), pripomočki za izboljšanje senzornih in perceptivnih sposobnosti (slušni aparat, 
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velika telefonska tastatura, posebna plošča za daljinsko upravljanje TV), prirejeni pripomočki 

za gibanje po stanovanju (senzorne svetilke, čistilci stanovanja itd.). Namen gerontehnologije 

je omogočiti starejšim ljudem, da ostanejo čim dlje časa produktivni člani družbe (Hojnik-

Zupanc, 1995). Na drugi strani pa imajo pomembno vlogo tudi druge znanstvene discipline, 

zlasti športna znanost, ki je v smislu prilagojene telesne aktivnosti v obliki športne vadbe 

obravnavana kot preventivna rehabilitacija (Accetto, 1987), ki pa si v Sloveniji v 

gerontologiji utira pot šele v zadnjem času. Preventivna rehabilitacija namreč pomeni pravilno 

usmerjeno telesno aktivnost in vadbo, kar pri človeku krepi krvni obtok in dihanje ter 

pozitivno vpliva na okostje, vezivno tkivo in mišičje. Dobro izbrana vadba priljubljenega 

športa zelo veliko prispeva k varovanju zdravja, posledično pa se dviguje tudi raven 

prilagoditvenih sposobnosti, saj športno udejstvovanje vpliva na ravnovesje posameznih 

organskih sistemov in podsistemov (Mišigoj-Duraković idr., 2003). Accetto (1987) zagovarja, 

da bi preko dnevnih občil, medijev in gerontoloških dispanzerjev dosegli, da bi redna 

prilagojena telesna vadba prodrla v zavest starejših ljudi in povzročila vključevanje v telesno 

aktivnost tako doma kot tudi v različnih društvih ali klubih upokojencev in domovih za 

starejše. Na ta način bi dosegli ohranjanje psihofizičnih sposobnosti v pozno starost ter s tem 

tudi neodvisnost in samostojnost v skrbi za samega sebe. 

Kot meni Vute (1999), osnovni namen rehabilitacije ni zdravljenje, temveč mobilizacija 

telesnih, duševnih, socialnih in poklicnih sposobnosti, ki prizadetega usposabljajo za 

samostojno življenje. Rehabilitacija z dobro izbranimi in prilagojenimi športnimi dejavnostmi 

prinaša tudi vrsto drugih prednosti: boljšo telesno pripravljenost, večjo zavzetost za lastno 

usposabljanje, boljše sodelovanje z drugimi, zmanjšanje nezaželenih psihičnih reakcij, 

izboljšanje usklajenosti gibov, večjo samoiniciativnost in ne nazadnje večjo samostojnost. 

 

 

1.2     STAROST  IN  STARANJE 

 

 

Premišljevanje o starosti je značilno za vsakega človeka. Pri tem se srečuje s protislovjem 

življenja, saj bi vsak rad dočakal visoko starost, obenem pa misel na starost vzbuja strah, saj 

starost vse prepogosto povezujemo z odklonilnimi pridevniki, kot so betežen, nebogljen, 

osamljen, nadležen, izoliran, čudaški, odrinjen. Po drugi strani pa si vsak prizadeva ohraniti 

mladost čim dlje časa in starost potisniti v poznejše obdobje (Birsa, 1992). Za uspešno 

staranje je pomembna trdnost na več področjih, od telesnega in duševnega zdravja do 

ekonomskega in družbenega stanja ter zdravega okolja. Pri tem ima velik vpliv na zdravje 
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socialno ekonomski status (Adams & White, 2004). Nižji socialno ekonomski status je 

povezan z večjim tveganjem bolezni srca, dihal, revmatičnih in psihiatričnih bolezni ter 

umrljivosti zaradi vseh vzrokov (Sapolsky, 2005), kar vpliva na pričakovano krajšo 

življenjsko dobo (Marmot, 2005). 

 

Za posameznika sta v starosti zlasti pomembna telesno in psihično zdravje, saj kronološka 

starost ne pojasni natančno, kaj se dogaja s človekom, ko se stara, pojasni le, da se stara, ne pa 

tudi, kako se stara. Če bi hoteli raziskati starost posameznika, bi bilo potrebno oceniti njegove 

fiziološke funkcije (Kirkwood & Austad, 2000), ki kažejo velike razlike glede biološke 

starosti. Gerontološki fiziologi so mnenja, da se le-te da oceniti z metaboličnimi, strukturnimi 

in funkcionalnimi spremembami v organizmu, najbolje s pregledom homeostatskih 

parametrov, kot so krvni tlak, krvni sladkor, dihanje in prilagoditev organizma na stres 

(Chodzko-Zajko & Moore, 1996). Ta vidik je zajet v terminu biološko staranje, ki ga po 

bioloških teorijah pogojujejo geni, bolezni, poškodbe in slabi življenjski pogoji, ter pomeni 

propadanje življenjskih funkcij organizma (Požarnik, 1981) oziroma privede do neravnovesja 

med organskimi sistemi (Spirduso idr., 1995). Zato lahko ljudje po biološki starosti, stari nad 

65 let, odstopajo od koledarske tudi za ± 20 let (Israel, 1995; Shephard, 1998) oziroma 

kronika procesov zagotavlja drugačno biološko starost v primerjavi s kronološko starostjo 

(Aviv, 2004). Požarnik (1981) glede na oceno zdravstvenega stanja, razlikuje tri vrste 

starejših ljudi: zdravstvene optimiste, pesimiste in realiste. Zdravstveni optimisti se primerjajo 

pretežno s tistimi, ki se jim godi še slabše, označujejo pa jih življenjska vedrina, zaupanje v 

ljudi in samozavest. So zelo dejavni, družabni, podjetni in zadovoljni z življenjem. 

Zdravstveni pesimisti radi skrivajo občutke potrtosti, osamljenosti in negotovosti, se 

samopomilujejo in jih je strah smrti ter se bojijo staranja in starosti. Zdravstveni realisti pa 

življenje sprejemajo stvarno in realno, takšno kot je. Zanimiva je Trstenjakova (1993) 

opredelitev biološkega staranja: »Najbolj neozdravljiva bolezen je staranje. Pravzaprav pa to 

sploh ni bolezen. Je samo zorenje telesa, dokler ne dozori in razpade v svoje prvine«. Pečjak 

(1998) ter Pečjak & Pečjak (2007) pri biološkem staranju razlikujeta primarno staranje, ki je 

posledica starosti, in sekundarno staranje, ki je posledica travm in kroničnih obolenj. Navajata 

štiri biološke teorije staranja: 

- teorija nošnje in trganja primerja telo z obleko, ki se z nošenjem ali strojem, katerega 

deli se obrabljajo in izrabljajo, trga; pri tem je staranje neizogibno in sorazmerno z 

dolžino življenja, po njej pa bi se morali hitreje starati tisti, ki so v življenju bolj 
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aktivni, toda v resnici se z aktivnostjo staranje upočasni, kar velja tako za telesne kot 

duševne funkcije; 

- teorija akumulacije napak je celična teorija, ki trdi, da se med staranjem v celicah 

naberejo genetske napake, kajti celice se razmnožujejo vse življenje, vsaka nova celica 

naj bi bila popolna kopija prejšnje, vendar prihaja do napak zaradi strupov, visoke 

temperature, radiacije in drugih dejavnikov, ki povzročajo v celicah mutacije oziroma 

nepopravljive dedne spremembe in teh je čedalje več; posledica teh napak je staranje, 

saj nove celice niso več sposobne popravljati nastalih genetskih napak; 

- teorija prostih radikalov pravi, da so glavni vzrok staranja elektroni, ki se izločijo od 

svojih atomov in vstopajo v nove atome z nepravim številom elektronov, rečemo jim 

prosti radikali; le-ti so stranski produkt metabolizma kisika, in ker izhajajo iz 

kisikovih molekul, so zelo neobstojni, v celici reagirajo z drugimi molekulami ter 

povzročajo združevanje maščob in beljakovin, kar uničuje mitohondrije, najhujše 

poškodbe pa povzročajo na DNK, kar ima za posledico različne bolezni, kot so 

diabetes, rak, arteroskleroza; 

- teorija programiranega staranja pravi, da so starostne spremembe in smrt genetsko 

programirane tako kot vsa druga življenjska obdobja; sem sodi teorija genetske ure, po 

kateri DNK znotraj celic regulira proces staranja in smrt ter povzroči, da se celice ne 

obnavljajo in propadejo, saj imajo stare celice obrabljene konce kromosomov, 

telomere, ki postanejo po vsaki celični delitvi krajši in prav krajšanje kromosomov 

predstavlja genetsko uro, ki teče vse življenje. 

 

Sharma (1988) zagovarja s stališča bioloških teorij staranja molekularne, celične in sistemske 

teorije staranja. Molekularne teorije naj bi pojasnile staranje s spremembami v sami DNK, 

tako v prepisu kot v prevajanju v proteine in v ekspresiji nekaterih genov. Kirkwood (2002) 

trdi, da je življenjska doba odvisna od izbora genov, ki povzročajo staranje. Po teoriji 

somatskih mutacij (Sharma, 1988) naj bi bil vzrok staranja kopičenje mutacij DNK v celicah, 

kar zmanjša produkcijo funkcionalnih proteinov in povzroči smrt na kritični stopnji; pri tem 

so vzroki mutacij prosti radikali, UV žarki, ionizirajoče sevanje, lahko pa nastopijo tudi 

povsem naključno. Teorija na ravni prenosa informacije (Sharma, 1988) razlaga napake v 

prenosu informacije preko RNK na proteine, kar naj bi prispevalo k celičnemu staranju, pri 

tem je natančnost translacije odvisna od sposobnosti celice, da dekodira triplete baz v 

obveščevalni RNK (mRNK). Teorija spremenjene ekspresije (Sharma, 1988) domneva, da naj 

bi starost izvirala tudi iz sprememb v ekspresiji določenih genov, ki so povezani z izvenenjem 
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obdobja reprodukcijske zrelosti, saj naj bi v reprodukcijski fazi prišlo do upada aktivnosti 

nekaterih esencialnih genov, oslabitev nekaterih funkcij, aktivacija neželenih genov pa lahko 

povzroča bolezni. Ena od raziskav (Pucca idr., 2001) podpira tudi idejo, da je izjemna 

dolgoživost opredeljena na lokusu kromosoma 4, ki vsebuje gene za spodbujanje dolge 

življenjske dobe. Pečjak & Pečjak (2007) navajata celične teorije o krajšanju telomer, 

delovanju prostih radikalov ter rabi in obrabi ter predpostavljata, da je staranje posledica 

spremenjenega delovanja in strukture celice. Podobno meni Blackburn (2000), ki zagovarja 

celično staranje kot odgovor na različne molekularne dogodke, ki se odražajo z izgubo 

končnih delov linearnih kromosomov, telomer. Shephardova (1998) ugotavlja, da se s 

staranjem močno upočasni metabolizem, v obdobju od zgodnje odraslosti do 65. leta za 

približno 10 % in nadaljnjih 10 % pozneje. S starostjo se zmanjša obseg telesnih aktivnosti, 

zato se pojavlja izguba aktivne mišične mase in hkratno povečanje skladiščenja maščob. V 

kasnejši starosti se pojavlja splošno zmanjšanje celične presnove, zato je treba ustrezno 

prilagoditi vnos hrane, da se telesne maščobe ne povečujejo še naprej. Sharma (1988) in 

Spirduso idr. (1995) menijo, da je med pomembnejšimi vzroki staranja proces glikacije. Med 

vsakdanjim metabolizmom se v procesu neencimske glikacije na proste amino-skupine 

proteinov lahko pripnejo sladkorne molekule, reaktivni aldehidi in/ali ketoni. Glikirani protein 

se lahko potem nepovratno poveže s drugimi proteini, kar je poznano kot teorija »cross 

linking«. Proces lahko prizadene kolagen, elastin, encime in imunoproteine. Spodbujevalci 

povezovanja so karbonilne skupine, ki delujejo kot lepilo. Prečno povezovanje rezultira v 

netopnih agregatih poškodovanih proteinov, ki lahko reagirajo s prostimi radikali in 

povzročajo  nadaljnje  poškodbe  tkiva. Ti  procesi  pojasnjujejo znake staranja, kot so 

gubanje kože, nastanek katarakte, arteroskleroza, zmanjšana imunska odpornost, upad 

funkcije ledvic in kopičenje amiloida. S staranjem naj bi se zmanjševala tudi količina 

proteinov HSP (heat-shock proteini), ki so normalno v celicah odgovorni za stabilizacijo 

proteinov in zvijanje denaturiranih proteinov. Večina HSP so molekulski šaperoni. Proteini 

HSP se pospešeno izražajo v primeru različnih stresov na  celico, saj povzročajo spremenjen 

pH,  hipertermijo,  oksidativni  stres,  poškodbo  ionizirajočega sevanja itd. Njihovo 

pomanjkanje vodi do izgube obrambnih mehanizmov proti raznim stresom. Nepravilno zviti 

proteini se kopičijo in eventualno povzročijo smrt celice. Kot sistemski teoriji staranja 

navajajo tako Sharma (1988) kot Spirduso idr. (1995) teorijo nevroendokrine regulacije 

staranja in imunološko teorijo. Teorija nevroendokrine regulacije staranja trdi, da je v 

možganih genetsko določen »program za staranje«, ki se izraža po precizno programiranem 
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urniku. Možgani naj bi imeli posebne višje možganske  vzpodbujevalne centre, zgrajene iz 

skupin monoaminskih pospeševalnih ali zaviralnih nevronov. Ti delujejo pospešujoče ali 

zaviralno na možganske predele, kot so hipotalamus ter piramidni in ekstrapiramidni sistemi, 

vplivi na ta področja pa privedejo do sprememb v strukturi in funkciji mišičja, eksokrinih 

žlez, imunskega sistema in parenhimskih organov. Predpostavlja se, da je v možganih 

programirano, da s staranjem  postanejo inhibitorni nevralni vplivi dominantni, kar vodi do 

izgube mišičnega tonusa in funkcije, sprememb ali upada v delovanju izločanja, slabšega 

delovanja kardiovaskularnega sistema, imunološke supresije, izgube učinkovite homeostaze 

itd. Ob tem Tatar idr. (2003) trdijo, da igrajo hormonski odzivi in odzivi živčevja pomembno 

vlogo pri presnovi in obnavljanju telesa, ker omogočajo prilagoditve energije, kar naj bi 

vplivalo na podaljšanje življenske dobe. Imunološka terorija (Sharma, 1988; Spirduso idr., 

1995) pa zagovarja imunski odgovor, kjer so vpleteni številni organi, kostni mozeg, timus, 

limfni vozli in vranica. V timusu zorijo nezreli predhodniki limfocitov T, ki nastajajo v 

kostnem mozgu in pridejo v timus po krvi. Zaradi timične involucije, ki se začne že v 

puberteti, pade koncentracija timozina, ki ga producira timični epitelij za spodbujanje zorenja 

limfocitov T. Posledica je zmanjšana funkcija limfocitov T ter posledično tudi manjša 

sposobnost limfocitov B za proizvodnjo protiteles. Dodatna posledica timične involucije je 

izguba imunske tolerance – sposobnost razlikovanja med lastnim in tujim. Predvideva se, da 

naj bi bilo staranje posledica zmanjšane imunske odzivnosti na tuje antigene in povečane 

avtoimunosti. Pri večini starejših ljudi (Franceschi idr., 2000) je zato zmanjšana odpornost 

proti nalezljivim boleznim, zaščiti pred rakom in avtoimunskim boleznim. Zanimivo se 

imunski odziv (George & Ritter, 1996) pojavlja s starostjo neenakomerno, in če deluje več 

vrst limfocitov, je imunski sistem dobro ohranjen še v pozni starosti. 

Različne biološke teorije staranja (Carey, 2003; Sacher, 1982) se med seboj ustrezno 

dopolnjujejo. Proces staranja je vsota fizioloških, genetskih in molekularnih sprememb, ki se 

pojavljajo od oploditve do smrti. Vse teorije bi po Rattanu (2006) lahko združili v tri skupine: 

genetske, ki proučujejo napake, mutacije in programirano staranje, teorije spremenjenih 

organov, ki delujejo na predpostavkah imunološke in nevroendokrine teorije, ter fiziološke 

teorije, ki se ukvarjajo s kopičenjem odpadnih snovi in tvorbo prostih radikalov. 

 

Staranje kot neobhoden pojav vsakega posameznika poleg biološkega staranja zajema tudi 

psihološko in sociološko staranje.  
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Psihološke teorije staranja se opirajo na strukturo osebnosti oziroma razvojne dejavnike, ki 

osebnost oblikujejo (Baltes & Carstensen, 1999). Požarnik (1981) in Stoppardova (1991) 

zagovarjata stopnjo zrelosti človekove osebnosti, ki se kaže kot samozaupanje, prilagajanje, 

življenjski optimizem, počutje v različnih starostnih obdobjih, reševanje osebnih problemov 

in podobno. Od tod izhaja trditev, da je človek star toliko, kolikor se počuti. Starejši ljudje se 

počutijo najbolj zadovoljne in v starosti najbolj uživajo življenje, saj menijo, da so s svojim 

delom, načinom življenja in samospoštovanjem dosegli življenjske cilje. Lamovec (1995) trdi, 

da starejši potrebujejo iste stvari, kot jih potrebujemo vsi: ljubezen, svobodo, prostor, 

zasebnost, prijateljice in prijatelje, denar, dostojen prostor za življenje, dobro hrano, 

priložnost biti aktiven in koristen, zadovoljstvo, sprehode po gozdovih, planinah ali morju, 

zato, da so lahko to, kar so in da se lahko čutijo kot del sveta. 

Vsa razmišljanja o staranju peljejo k dejstvu, da se je starati umetnost, da je potrebno pravilno 

prilagajanje, kar nakazuje t.i. uspešno staranje (Požarnik, 1981). Odvisno je od socialne in 

osebne prilagojenosti ter lastnosti, da so stari ljudje lahko srečni in živijo v sožitju z okoljem. 

Navaja pet tipov starejših ljudi: prvi tip je aktiven, uspešen v delu, poklicu in življenju, kar 

ohrani še v starosti, zanj je značilen svež duh z veliko interesov, drugi tip je srednje dejaven, 

svoje zadovoljstvo črpa iz ene ali več vlog dejavnosti, za tretji tip velja značilnost, da se v 

starosti prostovoljno umakne, a ohrani dobro podobo o sebi in svetu ter ne trpi zaradi 

občutkov osamljenosti, četrti tip črpa svoje zadovoljstvo le ob obilni podpori, ki jo dajejo 

prijatelji in družinski člani, peti tip v starosti uživa zadovoljstvo zlasti zato, ker od življenja 

nikoli ni veliko pričakoval. Za dobro prilagojene in srečne stare ljudi so po Požarniku (1981) 

značilne tipične poteze: sposobni so videti stvarnost, pripravljeni in sposobni so prevzeti 

odgovornost, zanimajo se za druge ljudi, za številne dejavnosti, stare in nove stvari, gledajo v 

prihodnost, pazijo na svoje zdravje in si prizadevajo, da ga ohranijo, prizadevajo si, da bi 

ohranili prijetno zunanjost, znajo se sprostiti ter osebnostno neprestano rastejo. V 

nadaljevanju Požarnik (1981) razčlenjuje, da je uspešno spopadanje s problemi staranja in 

starosti odvisno tudi od celotne osebnosti posameznika. Opredeljuje šest tipov osebnosti, ki so 

tesno povezane s prilagajanjem:  

- zreli tip ima visoko stopnjo osebne zrelosti, realistično ocenjuje sebe in svet, ima 

zaupanje v ljudi, se obvladuje, je aktiven in ohranja humor,  

- tip gugalnika je pasiven, zanj je značilno posedanje pred TV, branje in čakanje na 

obisk,  
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- tip mladostnika se ne sprijazni s starostjo, kar kaže z nenavadnim mladostnim 

oblačenjem, pretirano uporabo kozmetičnih sredstev, poudarjenim mladostniškim 

nastopom in  modernističnim pogledom na svet, 

- neodvisen tip se značilno močno upira odvisnosti od drugih, 

- agresiven tip ne sprejema starosti, počuti se ogroženega in negotovega, kar privede do 

pretirane občutljivosti, napadalnosti, sovražnosti in zamerljivosti, 

- depresiven tip ni zmožen sprejemati starosti in staranja, kar privede do depresivnosti 

in strahu pred smrtjo. 

 

V starosti je zelo pomembna samopodoba, kar zagovarjata Pečjak & Pečjak (2007), saj je 

eden središčnih pojmov sodobne psihologije pojem jaza (self, selbst, svojstvo). Jaz obsega vsa 

občutja, ki jih posameznik povezuje z lastno osebo, vsebuje identitete in osebne vrednote. 

Glede na samopodobo avtorja opisujeta  tri značilne reakcije v starosti: 

- pretirano dobra samopodoba, ko se posameznik ocenjuje višje, kot je njegovo resnično 

stanje, ter se ima za pomembnejšega, močnejšega in lepšega, kot je v resnici; 

- pretirano slaba samopodoba, ko se posameznik ocenjuje slabše, kot je njegovo stanje v 

resnici, in se pritožuje nad upadanjem mentalnih funkcij, zdravja, videza, kot da ni za 

nobeno rabo več, kar vodi v pesimizem in depresijo; 

- resnična samopodoba, ko se posameznik ocenjuje stvarno in se vidi takšnega, kot je v 

resnici, kar velja za mentalno zdrave osebnosti. 

Dobro prilagojeni stari ljudje, ki se uspešno starajo, so torej zadovoljni z obstoječim 

življenjem, imajo občutek, da je življenje smiselno, koristno in uspešno, imajo pozitiven 

odnos do sebe in drugih ljudi ter na prihodnost gledajo z optimizmom (Pečjak & Pečjak, 

2007). 

 

Sociološke teorije staranja ugotavljajo odnos med človekom in njegovim socialnim okoljem. 

Po tej teoriji je človekovo počutje v starosti odvisno od pričakovanj okolja (Turner, 1989). Če 

družba meni, da nekdo po 65. letu starosti ni več pridobitno sposoben, da se ljudem po tem 

času spodobi, da so umirjeni, zadržani ipd., potem bodo ljudje po tej starosti pač taki. 

Starostno vedenje pri njih v tem primeru ni posledica bioloških procesov, pač pa pričakovanj 

nekih socialnih sredin. Seveda so pomembni tudi drugi dejavniki okolja, kot so stanovanjske 

razmere, v katerih stari ljudje živijo, prometne povezave, dohodki in drugo (Požarnik, 1981). 

Zelo pogosto se pri starejših ljudeh pojavljata osamljenost in osama. Osamljenost je ena od 

najbolj tipičnih človeških lastnosti, pa ne zato, ker očitno kaže na odsotnost medčloveških 
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vezi, ampak ker nas opozarja na dejstvo, da je človek socialno bitje (Wood, 1986). 

Osamljenost bi zato lahko opredelili kot osnovno človeško čustvo. Razlog je v tem, da družba 

osamljenost povezuje s staranjem. Ker je človek socialno bitje, težko živi sam. Zelo redko se 

najdejo posamezniki, ki jih obkrožajo prijatelji in znanci, pa se počutijo grozno osamljene 

(Mali, 2003).
  

 

Požarnik (1981) staranje opredeljuje s stališči, ki so napačna in pravilna. Med napačna stališča 

staranja sodijo trditve, da je staranje biološki proces, da je pojav, ki ga srečamo v drugi 

polovici življenja, da na staranje ne moremo vplivati, da je proces nazadovanja in propadanja, 

ter da je staranje senčna stran življenja. Pozitivno razmišljanje o staranju pa zaznamujejo 

trditve, da psihološki, socialni, kulturni, ekološki in politični dejavniki najmanj toliko ali še 

bolj vplivajo na staranje, da je staranje proces, ki poteka od rojstva (ali celo od opoloditve) do 

smrti, da je »umetni« proces in proces rasti, ter da je lahko bogato in srečno življenjsko 

obdobje. Svetina (2001) trdi, da starost vse bolj postaja produkt družbeno razvojnih procesov, 

kot so tehnološki razvoj, družbena in individualna blaginja ter spreminjanje družinskih 

vzorcev.
 

 

V starosti na kakovost življenja vplivajo kognitivni in emocionalni dejavniki, zdravje in 

telesna pripravljenost ter socialna in rekreacijska konstelacija. Svoj delež neposredno in 

posredno prispeva tudi ekonomski status, ki pa je pri starejših ljudeh domnevno manj 

pomemben (Spirduso idr., 1995; Phoenix & Grant, 2009). Kognitivna in emocionalna 

funkcija odražata željo vsakogar po ohranjanju produktivnosti, neodvisnosti in aktivni 

interakciji z okoljem. Ekonomska neodvisnost, čeprav ni zelo izrazita, ima potencial 

vzpodbujati kakovost življenja. Socialna in rekreacijska funkcija omogočata ljudem bogatejše 

življenje. Najpomembnejši delež h kakovosti življenja v starosti pa prispevata zdravje in 

telesna pripravljenost, ki vključujeta telesno zdravje in funkcije, energijo in vitalnost 

(Spirduso idr., 1995). Vsi omenjeni dejavniki vplivajo na avtonomijo posameznika, to je na 

samostojno in od drugih neodvisno kakovostno življenje v tretjem življenjskem obdobju. Za 

ugotavljanje avtonomnosti starostnikov se uporabljajo različni kazalci, med katerimi sta 

najbolj priljubljena »Indeks za oceno telesnega zdravja« in »Indeks oviranosti«. Indeks  za  

oceno telesnega zdravja temelji na dolžini časa,  ko  je človek priklenjen na posteljo, na 

socialnem in ekonomskem nazadovanju bolezni in številu resnosti bolezni, ki jih pri njem 

najdemo. Drugi, primernejši, je Indeks oviranosti, ki meri najprej stopnjo oviranosti (izhod iz 

hiše, hoja po stopnicah, gibanje po stanovanju, samostojno umivanje in oblačenje ter striženje 
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nohtov na nogah), šele na osnovi te se ugotavlja neka bolezen. Raziskave tega indeksa kažejo, 

da so stari ljudje mnogo bolj sposobni skrbeti zase, kakor je splošno mišljenje (Požarnik, 

1981). 

 

Šušteršič in sodelavci (1998) po Mednarodni klasifikaciji prakse zdravstvene nege omenjajo 

tri vrste dnevnih aktivnosti, ki so pomembne za samostojno in neodvisno življenje 

posameznika v starosti: aktivnosti samooskrbe ter funkcionalne in razvedrilne aktivnosti. 

Samooskrba  predstavlja aktivnost človeka za vzdrževanje zdravja in dobrega počutja 

(Hajdinjak & Meglič,  2006) oziroma pomeni v celoti skrb za samega sebe pri gibanju, 

hranjenju, vzdrževanju osebne in intimne higiene, umivanju celega telesa, urejanju nohtov in 

lasišča, oblačenju in slačenju (Šušteršič in sod., 1998). Isti avtorji opredeljujejo pomen 

funkcionalnih aktivnosti za pripravo hrane, nakupovanje, pranje, ravnanje z denarjem, 

uporabo telefona, opravljanje lažjih in težjih vsakdanjih hišnih opravil, uporabo javnega 

prevoza ali lastnega avtomobila ter čiščenje stanovanja. Te aktivnosti zahtevajo višji nivo 

razmišljanja, ki vključuje sposobnost organiziranja, planiranja in sodelovanja z okoljem ter so 

nujno pomembne za samostojno življenje starostnika doma. Razvedrilne aktivnosti pa 

pomenijo vključevanje v prostovoljne organizacije, skrb za hišne ljubljenčke, varovanje 

vnukov, obiskovanje sorodnikov in prijateljev, obiskovanje gledališča in kina, gledanje 

televizije, branje, poslušanje radia, vrtičkarstvo, igranje šaha in kart, reševanje križank in 

podobno. Starostniku omogočajo socializacijo, zanimanje za okolico in ohranjanje duševnega 

zdravja.  

 

Izvajanje najpreprostejših aktivnosti je povezano s telesno držo, za katero je značilno, da se v 

starosti spremeni, npr. lahko se pojavijo zibajoča, nestabilna hoja, slabša koordinacija gibov, 

upad nekaterih čutnih zaznav, degenerativne spremembe v sklepih in morebitna vrtoglavica 

zaradi spremenjenega reagiranja centra, ki uravnava in prilagaja višino krvnega pritiska 

različnim položajem telesa (Pentek, 1999). Pri samem staranju je zelo pomembno, da človek 

tudi v starejšem obdobju razmišlja pozitivno, kar pripomore k boljšemu počutju in večji 

možnosti odsotnosti bolezni. Pozitivna čustva namreč vplivajo na zdravje prek kemičnih in 

živčnih reakcij ter povečajo človekove intelektualne, fizične, psihološke in družbene vire 

(Hvalič Touzery, 2004). Šadl (2005) navaja, da imajo starostniki, ki so vključeni v socialna 

omrežja, boljše telesno in psihično zdravje ter samospoštovanje. Čustvena opora, ki jo nudijo 

prijatelji in družinski člani, je ključna pri doseganju in ohranjanju dobrega počutja ter se 

neločljivo povezuje z uspešnim staranjem. Ramovš (2003) poudarja, da je nepogrešljiva 
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sestavina kakovostne starosti, ko človek sprejme svoje stanje ter doživi smisel svoje 

prihodnosti s preostankom življenjskih zmožnosti in nalog do zadnjega diha, vključno s 

smrtjo, ki je prav tako del življenja in mora prav tako najti njen smisel kakor smisel rojstva, 

vsega, kar je naredil in kar se mu je zgodilo. 

 

 

 

1.3     STARANJE  IN  TELESNE  SPREMEMBE  TER  POGOSTE  BOLEZNI 

 

 

Ločiti moramo spremembe, ki so posledica samega procesa staranja in tiste, ki so posledica 

bolezni (Guyton, 1991; Mišigoj–Duraković idr., 2003; Tomek-Roksandić idr., 2003). 

Stoppardova (1991) meni, da trdno zdravje ni posebna pravica mladih, saj so ugotovili, da 

mnogi ljudje ostanejo dejavni in sposobni še v pozna sedemdeseta leta. Za dobro telesno 

počutje je potrebno navade prilagajati naravnim spremembam. Če vemo, kakšne spremembe 

se pojavljajo v starosti in zakaj, se lahko pametno odločamo glede sprememb v prehrani, 

telesnega gibanja, nege kože, pivskih in kadilskih razvad, izbire obleke, načina spanja, celo 

glede tega, kaj bomo delali in kje živeli. Neizpodbitno dejstvo je, da se na telesu začno kazati 

prve spremembe že po 25. letu starosti, in postanejo očitnejše v zrelih letih. Spremembe telesa 

se kažejo kot spremembe na koži, okostju in mišičju, srčno-žilnem sistemu, dihalih, živčevju 

in čutilih, prebavilih, spolovilih, izločalih ter na imunskem in hormonskem sistemu. Kot 

pogoste bolezni se zlasti pojavljajo sladkorna bolezen tipa 2 ali diabetes mellitus, 

arteroskleroza in osteoporoza ter upad mišične mase oziroma sarkopenija (Rotovnik Kozjek, 

2011). Zaradi neaktivnega življenja v starejšem obdobju, predvsem pretiranega sedenja, so 

pogoste tudi bolezni srčno-žilnega sistema, kap, rak debelega črevesa in rak dojke 

(Katzmarzyk idr., 2000), poleg tega spremembe v srčno-žilnem sistemu vplivajo tudi na 

delovanje možganov, ko spomin začne pešati, zmanjša se zbranost in nekaterih nalog ne 

moremo več opravljati tako učinkovito kot nekoč (Pustavrh, 2010).  

 

 

1.3.1     Spremembe na koži 

 

S starostjo postane koža nagubana, suha, hiperpigmentirana, bolj prosojna in tanka zaradi 

zmanjšane plasti vrhnjice ter manj elastična zaradi degeneracije in preurejanja kolagenskih 

vlaken (Pečjak & Pečjak, 2007). S staranjem se zmanjša tudi število, velikost in s tem 

aktivnost kožnih žlez. Tako lojnice kot znojnice proizvajajo manj izločkov. Zaradi tega 
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manjkajo substance za izgradnjo hidrolipidnega zaščitnega in dovolj kislega plašča. Tudi 

substanc, ki so sposobne vezati vodo, med njimi je največ uree, je vse manj (Jošar, 2009). 

Nohti postanejo zaradi zmanjšane prekrvavljenosti prstnih jagodic krhki in lomljivi, lasje pa 

zaradi zmanjšanega izdelovanja kožnega barvila melanina sivi. Spremembe so opazne tudi v 

rasti in razporejenosti las (Pečjak & Pečjak, 2007). Zmanjša se količina podkožnega tkiva, 

nastopijo spremembe v termoregulaciji, ki nastanejo v povezavi s spremembami živčnega 

sistema, oslabi se sposobnost oddajanja toplote in vzdrževanje telesne temperature (Duraković 

& Mišigoj-Duraković, 2006). S starostjo se lahko pojavljajo obolenja na koži: kožni rak, 

keratoza, dermatitis in luskavica (Pečjak & Pečjak, 2007). Zmanjša se obrambna sposobnost 

kože. Potencialni alergeni, mikroorganizmi in druge škodljive snovi lažje vdrejo v kožo, 

povzročajo alergije, infekcije, ekceme, srbenje in vnetja (Jošar, 2009).  

 

 

1.3.2     Spremembe okostja in mišičja  

 

Skeletne mišice imajo osrednjo vlogo pri bioloških funkcijah, zlasti pri presnovnih procesih in 

gibanju. S starostjo se masa skeletnih mišic zmanjšuje pri obeh spolih, spremembe v masi in 

sestavi skeletnih mišic pa lahko občutno vplivajo na zdravje in bolezni (Janssen & Ross, 

2005). Na račun zmanjšanja mišične in kostne mase se v mišičnih vlaknih lahko kopiči 

maščoba, kar povečuje telesno maso (Mišigoj-Duraković idr., 2003). Zmanjšanje mišične 

mase (Janssen & Ross, 2005) označujemo kot sarkopenija in je povezana z zmanjšanjem moči 

skeletnih mišic, kar vodi do zmanjšanja funkcionalnih sposobnosti in telesnih okvar. 

Framinghamska študija (Jette & Branch, 1981) je pokazala, da 40 % žensk med 55. in 64. 

letom, 45 % žensk med 65. in 74. letom ter kar 65 % žensk med 75 in 84. letom življenja ne 

zmore dvigniti 4,5 kg težkega bremena. Študija je tudi pokazala, da na upad mišične moči ne 

vpliva toliko staranje kot fizična neaktivnost, in da se gibanje lahko upočasni tudi zaradi 

motenj v živčnem sistemu, saj se s starostjo upočasni hitrost prevajanja zaradi sprememb v 

sinapsah.  

Nastajanje in obnavljanje kostnine (Mišigoj-Duraković idr., 2003) je s staranjem upočasnjeno 

zaradi zmanjšanega izločanja rastnega hormona, estrogenov in manjših obremenitev skeleta, 

kar povzroči deaktivacijo zarodnih kostnih celic. Gostota kostnine se s starostjo zmanjšuje do 

mere, ko se lahko pojavi bolezen osteoporoza. Izguba kostnega tkiva je pri ženskah bolj 

izražena kot pri moških. Po mnenju Mišigoj-Durakovićeve (2003) na količino kostne mase 

vplivajo dejavniki, kot so spol, hormonski status, kajenje, vnos kalcija s hrano in telesna 
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aktivnost. V srednji in pozni starosti (Pečjak & Pečjak, 2007) je lahko prizadeto tudi 

ravnotežje, kar ne omogoča več stabilne hoje  in vzdrževanja pokončnega položaja. Hitri 

nekontrolirani gibi lahko povzročijo padce in zlome kosti. Poslabšujejo se tudi refleksne 

sposobnosti ter koordinacija zgornjih in spodnjih okončin, ki se pojavljajo kot zapletanje in 

okrnjen pincetni prijem. Nasprotno treningi moči in vzdržljivosti (Snow-Harter idr., 1992) 

povečujejo kostno in mišično maso. 

 
 

1.3.3     Spremembe hormonske regulacije 

Rezultati raziskave (Duraković & Mišigoj-Duraković, 2006) so pokazali, da hipofiza s 

starostjo ne spremeni svoje teže, vendar je nasičenost njenih hormonov v krvi manjša. 

Morfološke spremembe so opazne pri nadledvičnih žlezah, ščitnici in obščitničnih žlezah. 

Zanimivo količina rastnega hormona in kortikotropnih hormonov ostaja v krvi 

nespremenjena, lahko je s starostjo nižja koncentracija prolaktina, vasopresina in aldosterona, 

zmanjša se delovanje ščitnice. Duraković & Mišigoj-Duraković (2006) navajata zmanjšanje 

delovanja ščitničnih hormonov in nesorazmerno delovanje kalcitonina in parathormona, kar 

lahko privede do osteoporoze. V nadaljevanju navajata, da morfološko ostaja nespremenjena 

trebušna slinavka, ki izloča insulin in glukagon v normalnih koncentracijah, šibkejša pa je 

toleranca za glukozo, kar lahko privede do sladkorne bolezni. Tveganje za sladkorno bolezen 

tipa 2 (Cáp, 2010) poveča tudi nizka raven testosterona. Podobno navajata v raziskavi 

Rabijewski & Zgliczyński (2009), ki sta ugotovila, da manjša koncentracija testosterona pri 

moških zmanjšuje kakovost življenja in je dejavnik tveganja za spolne motnje, bolezni srca in 

ožilja, metabolni sindrom, sladkorno bolezen tipa 2 in osteoporozo. Garnerone idr. (2010) v 

raziskavah ugotavljajo, da spremembe ščitničnih hormonov vplivajo s starostjo na spremembo 

telesne teže in pojavljanje debelosti glede na odstotek in prerazporejanje telesne maščobe, kar 

vpliva na indeks telesne mase. Hormoni nadledvičnih žlez skorje in sredice (Hardy & Cooper, 

2010), kortizoli in androgeni, vplivajo na gostoto kostne mase in povečajo tveganje za zlome, 

kajti s staranjem se izločanje androgenov zmanjša. Manjša koncentracija androgenov 

(Shulman, 2009) skupaj z estrogeni vpliva na pojav menopavze pri ženskah s spremljajočimi 

simptomi, kot so izguba mineralne gostote kosti, zmanjšano zanimanje za spolnost, 

spremembe razpoloženja in energije, izpadanje las itd. Makrantonaki idr. (2010) navajajo v 

procesu staranja velik pomen prisotnosti rastnega hormona, insulina ter spolnih hormonov,  

estrogena in testosterona, ki pozitivno delujejo na morfološke in funkcionalne spremembe 
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vseh organov, vključno s kožo in živčnim sistemom. Menijo, da se proces staranja lahko 

zavre z nadomestnim hormonskim zdravljenjem in da je koža okno v človeški organizem, ki 

omogoča oceno statusa staranja živčnega sistema. 

 

1.3.4     Spremembe srčno-žilnega sistema 

 

S staranjem se srčno-žilni sistem morfološko in fiziološko spreminja, kar najbolj prizadene 

aorto in arterije, ki postanejo toge, manj raztegljive in rigidne. Ker je aorta bolj rigidna, 

periferni upor pa povečan, breme ob iztisu narašča. Stena levega prekata se odebeli, velikost 

srca se ne spremeni in tako je utripni volumen pri starejših manjši kot pri mladih ljudeh, 

vendar zadošča za vzdrževanje potreb telesa v mirovanju (Van Camp & Boyer, 1989). Pri 

starejših se zmanjša diastolična polnitev, vendar pa se polnitveni volumni ohranjajo zaradi 

povečanega krčenja preddvorov in njihovega prispevka k polnitvi prekatov (Stoppard, 1991). 

Rizični dejavniki za bolezni obtočil so visok krvni tlak (sistolični nad 140 mm Hg in 

diastolični nad 90 mm Hg), debelost, kjer je indeks telesne mase nad 30, visok holesterol in 

kajenje, kar je pokazala raziskava med odraslimi moškimi in ženskami v Ohio, v starosti od 

20 do 86 let (Chambers idr., 2002). Kot bolezen sodobnega časa se zaradi rizičnih dejavnikov 

pojavljajo spremembe v notranji plasti arterij, ki postajajo obložene s holesterolom, vezivnim 

tkivom in gladkimi mišičnimi celicami ter kalcijem, kar privede do arteroskleroze (Žižek, 

2007). Ker način življenja bistveno prispeva k delovanju srčno-žilnega sistema, sta za 

vzdrževanje vitalnosti v starosti nujno pomembni rekreacija in telesna vadba (Pečjak & 

Pečjak, 2007). Kasch idr. (1995) navajajo študijo, v kateri so 28 let spremljali dvanajst 

moških v povprečni starosti od 43 do 71 let ter prišli do zaključka, da redna aerobna vadba 

ohranja stabilen krvni tlak, Kaplan idr. (1994) menijo celo, da se vadba trikrat tedensko s 

kombinacijo statične in dinamične obremenitve lahko odrazi z dolgoročnim znižanjem 

krvnega tlaka. 

 

 

1.3.5     Spremembe imunskega sistema 

 

S starostjo pada delovanje imunskega sistema, kar vodi k povečanemu tveganju za posamezne 

bolezni. Involucija timusa je popolna pri 50. letih. Kljub temu, da se skupno število T celic  

ne spremeni, so opazne spremembe v delovanju T celic pomagalk, ki so odgovorne za 

imunski odziv celic. S starostjo naraščajo tudi številna protitelesa, kar poveča tveganje za 



Novak, T. Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov. 

   Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2011 

________________________________________________________________________________________ 

 

18 

 

razne avtoimunske bolezni. Starejši ljudje so bolj podvrženi infekcijam sečil, dihal in ran 

(Timiras, 1988; Mišigoj-Duraković idr., 2003).  

 
 

1.3.6     Spremembe živčevja  

 

Pri perifernem živčevju je povezanost motoričnih živčnih struktur in mišičnih vlaken izražena 

z obstojem motoričnih enot, ki so sestavljene iz posameznih α-motoričnih nevronov, vlaken in 

vseh mišičnih celic, ki jih nevroni vzdražijo. Značilnosti živčnih vlaken so različne glede na 

vrsto mišičnih celic v motoričnih enotah (Guyton, 1995). Staranje centralnega živčnega 

sistema je povezano tudi z upadanjem števila kognitivnih funkcij. Zaradi propada nevronov se 

zmanjša obseg dendritov in aksonov, kar oslabi sinaptične povezave ter s tem homeostatski 

nadzor fizioloških funkcij in prevajanje vzburjenja (Shankar, 2010). Pentek (1999) navaja, da 

senzorimotorične spremembe vplivajo na zmanjšan reakcijski čas, oslabljene reflekse in 

spremembe proprioreceptorjev. Posledično se kažejo kot težave v ravnotežju, sprejemanju 

informacij o položaju telesa v prostoru in kot počasno, manj natančno, preudarno gibanje. 

Odmiranje hitrih motoričnih enot je tudi glavni razlog sarkopenije (Janssen & Ross, 2005). 

Pečjak & Pečjak (2007) omenjata, da je velik problem sodobnega časa demenca, kronična 

napredujoča možganska bolezen. Bolezen prizadene višje možganske funkcije, kot so spomin, 

mišljenje, orientacija, razumevanje, računske in učne sposobnosti ter sposobnosti govornega 

izražanja in presoje. Njena  najpogostejša  oblika  je  Alzheimerjeva  bolezen,  ki predstavlja 

več kot 80 odstotkov vseh demenc. Shankar (2010) meni, da je v starosti disfunkcija nevronov 

vezana na subtilne spremembe, ki vključujejo sinapse, receptorje, nevrotransmiterje, citološke 

spremembe in električni prenos, ki vodi do kognitivne disfunkcije ter zavrača manifestacijo 

demence zaradi kopičenja beljakovinskih agregatov.  

 

 

1.3.7     Spremembe čutil 

 

Vid 

S starostjo se splošno poslabša ostrina vida. Najpogostejša motnja vida je presbiopsija ali 

nezmožnost fokusiranja bližnjih predmetov, ki se pojavi zaradi izgube elastičnosti leče in 

atrofije ciliarnih mišic. V starosti je zmanjšan tudi barvni vid, kar naj bi bilo povezano z 

absorpcijo kratkih valovnih  dolžin svetlobe skozi neprozorno lečo. Zmanjša se tudi kornealna 
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občutljivost, zato so osebe manj odporne na morebitne poškodbe ali infekcije. Najpogostejše 

bolezni pri ostarelih so glavkom, katarakta in makularna degeneracija (Timiras, 1988).  

 

Sluh 

Presbikuzija ali izguba sluha (Timiras, 1988) zaradi starosti je opisana kot postopna, 

progresivna, bilateralna in  simetrična  senzonevralna izguba  sluha  visokofrekvenčnih tonov. 

Pogosto pa je okvarjena tudi zmožnost razumevanja govorjene besede. Uporaba slušnih 

aparatov lahko bistveno olajša komuniciranje z okolico. Poslabšanje sluha lahko povzroči tudi 

cerumen žlez, ki je zaradi atrofije le-teh bolj suh in lahko zamaši sluhovod (Timiras, 1988). 

Izguba sluha (Bance, 2007) je prisotna pri približno 25 do 40 % ljudi, starejših od 65 let, pri 

približno 50 % starih nad 75 in pri 80 % starejših nad 85 let ter postaja s staranjem bolj 

pravilo kot izjema. Pri starejših lahko vodi v družbeno izolacijo, depresijo, umik iz dnevne 

aktivnosti ter nezadovoljstvo z in med družinskimi člani ter prijatelji. 

 

Vonj in okus 

Občutljivost čutila za zaznavo vonja pade po 50. letu starosti zaradi vsesplošne atrofije 

olfaktornih žlez in nevronov. Do 70 % se izgubi tudi okus, kar lahko vodi do sprememb v 

prehranjevanju in s tem v podhranjenost (Duraković & Mišigoj-Duraković, 2006). Na slabše 

zaznavanje okusov lahko vplivajo zdravila in bolezni  (Timiras, 1988; Mišigoj-Duraković idr., 

2003).  

 

 

1.3.8     Spremembe dihalnih funkcij  

 

Dihala so s starostjo izpostavljena različnim anatomskim, fiziološkim in imunološkim 

spremembam. Deformacije hrbtenice zaradi zmanjšane podporne vloge ovirajo delovanje 

pljuč, prav tako je izmenjava zraka okrnjena z oslabljeno mišično močjo dihalnih mišic 

(Sharma & Goodwin, 2006). Zaradi sprememb v strukturi elastana in kolagena se zmanjša 

elastičnost pljuč, dihalne mišice morajo opravljati večje delo, pojavljajo se deformacije v 

strukturi alveolov, kar zmanjša površino za izmenjavo plinov, zaradi zmanjšanega utripnega 

volumna je manjši pretok skozi pljuča in zato se količina kisika, ki ga kri v pljučih prevzame 

in prenaša do tkiv, zmanjša (Duraković & Mišigoj-Duraković, 2006). S starostjo se povečuje 

alveolarni mrtvi prostor, kar povzroči manj aktivno izmenjavo zraka med vdihom in izdihom 

(Sharma & Goodwin, 2006), zmanjša se tudi vitalna kapaciteta (Burr idr, 1985). Vitalna 
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kapaciteta je prostornina vsega zraka, ki ga lahko izmenjamo v pljučih med največjim vdihom 

in največjim izdihom, kar merimo s spirometrom. Posredno je vitalna kapaciteta tudi mera za 

oceno elastičnosti pljuč in stene prsnega koša ter skupaj z drugimi meritvami omogoča 

prepoznavanje bolezni in motenj v delovanju pljuč. Odvisna je od velikosti prsnega koša in 

jakosti mišic, ki sodelujejo pri dihanju, od telesne višine, spola, starosti, treniranosti in športne 

aktivnosti (Stušek, 2002).  

 

 

1.3.9     Spremembe prebavnega sistema 

 

Izguba zob pri starejših je poleg kronološke starosti odvisna od ustne higiene in drugih 

spremljajočih bolezni. Kserostomija (suha usta) je prav tako pogosta med starejšimi in je 

posledica slabšega delovanja žlez slinavk. Povečuje se pH vrednost želodčnega soka, vendar 

se zmanjša izločanje želodčnega soka, kar privede do zmanjšanja absorpcije snovi, ki za 

razgradnjo potrebujejo kislo okolje (Duraković & Mišigoj-Duraković, 2006). Pri starejših je 

pogosto zaprtje, ki je posledica premajhne mobilnosti črevesja, zmanjšane fizične gibljivosti, 

nizke vsebnosti vlaknin v hrani in zmanjšanega vnosa tekočin (Pečjak & Pečjak,  2007). 

Duraković & Mišigoj-Duraković (2006) navajata, da se spremeni tudi tonus notranje in 

zunanje analne mišice zapiralke. Pozo idr. (2010) navajajo, da zmanjšanje krčenja gladkih 

mišic povzroča povišan krvni tlak, inkontinenco in zaprtje. Njihove študije so pokazale, da je 

mogoče s starostjo povezane oslabitve krčenja v prebavilih zdraviti s hormonom 

melatoninom, ki vpliva na boljšo gibljivost gladkih mišic ter preprečuje s starostjo povezane 

oslabitve prebavnega sistema. 

 

 

1.3.10     Spremembe spolovil in izločalnega sistema  

 

S staranjem se pojavijo tudi spremembe v gladkih mišicah mehurja. Oporno elastično tkivo 

nadomesti vezivno tkivo, kar lahko povzroči nepopolno praznjenje mehurja. Kapaciteta 

mehurja s starostjo pada, frekvenca mikcije pa narašča. Število kapilar v glomerulu se manjša, 

lahko se zmanjša tudi skupna masa ledvic (Duraković & Mišigoj-Duraković, 2006). Pogosto 

se poruši kislinsko bazično ravnotežje v krvi, zaradi hormonskih sprememb v delovanju 

hormonov vasopresina in aldosterona se spremeni sposobnost zadrževanja vode in soli v 

telesu (Duraković & Mišigoj-Duraković, 2006). Timiras (1988) navaja, da se pri ženskah 

zaradi zmanjšanega nastajanja estrogenov po menopavzi zmanjša vaginalna sekrecija, stena 
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vagine postane tanjša, bolj suha in maj elastična, kar lahko vodi do vaginalnih infekcij. Pri 

moških se lahko pojavlja benigna hiperplazija prostate, ki povzroča predvsem motnje pri 

mikciji. Razlog (Pečjak & Pečjak, 2007) je spremenjeno hormonsko ravnovesje v starosti, ko 

prevladujejo estrogeni nad androgeni. Kljub temu je spolna aktivnost možna še dolgo v pozna 

leta tako pri moških kot pri ženskah. 

 

 

1.3.11     Pogostejše bolezni v starosti 

 

V starosti se pogosteje pojavljajo nekatere bolezni, kot so sladkorna bolezen tipa 2, 

osteoporoza, rak, kardiovaskularne bolezni, hipertenzija, artritis, slušne okvare itd. (Timiras, 

1988). Pogoste so okužbe, ki zajemajo okužbe spodnjih dihal, sečil ter kože in mehkih tkiv. 

Pogosteje se pri starejših pojavljajo sepsa, okužbe v trebušni votlini, infekcijski endokarditis, 

bakterijski meningitis, pasavec in tuberkuloza (Videčnik Zorman & Maraspin Čarman, 2002). 

Z naraščanjem starejšega prebivalstva je vse bolj v ospredju tudi sarkopenija (Burton & 

Sumukadas, 2010). 

 

Sladkorna bolezen tipa 2 (SB2) se navadno odkrije v srednjih ali poznih letih. Pri patogenezi 

bolezni gre tako za zmanjšano odzivnost tarčnih celic na inzulin (Timiras, 1988), kot  tudi  za 

motnjo v njegovem izločanju, kar vodi do povišane koncentracije glukoze v plazmi nad 7,0 

mM/l na tešče (Mišigoj-Duraković, 2003). Sladkornega bolnika (Mišigoj-Duraković, 2003) 

neposredno ne ogroža zvečana koncentracija glukoze v krvi, ampak zapleti, ki se pri tej 

bolezni pojavljajo. Te delimo na akutne (diabetični aketotični hiperozmolarni sindrom) in na 

kronične (makroangiopatije, mikroangiopatije, nevropatije). Normalizacijo stanja pri lažjih 

oblikah SB2 lahko dosežemo že z zmanjšanim kaloričnim vnosom ob ustrezni prehrani in 

zmerno telesno aktivnostjo (Mišigoj-Duraković idr., 2003). Če sladkorne bolezni ne 

zdravimo, sledijo okvare na žilju, retinopatija, pareza in motene kortikalne funkcije (Timiras, 

1988). 

 

Arteroskleroza (Fenton idr., 2001) je bolezen moderne civilizacije in je na prvem mestu med 

vzroki smrti. Bolezen se začne s poškodbami endotelnih celic, nato se pojavijo maščobne 

proge, odlagajo se lipidi, nastanejo fibrozne zadebelitve, zmanjša se sinteza prostaciklinov 

(prostaglandina, ki je odgovoren za vasodilatacijo in antiagregacijo), iz trombocitov se 

osvobodi rastni faktor, na mestu poškodbe stene krvne žile se pojavljajo makrofagi in T-

limfociti, makrofagi so napolnjeni z maščobnimi kapljicami in nastajajo penaste celice. 
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Gladke mišične celice (Mišigoj-Duraković idr., 2003) v stenah žil se spreminjajo in množijo, 

na njih se zbirajo maščobe, na prvem mestu holesterol. Zaradi spremembe presnove maščob 

nastajajo zatrditve žil in arteroskleroza označuje togost žil. Je potrjeno vnetna bolezen 

(Sasaki, 2011) s povečano vsebnostjo C-reaktivnega proteina v žilah, kar povzroča vnetje žil. 

Kot podlaga za razvoj arteroskleroze (Yamada, 2006) služi tudi sladkorna bolezen, ki jo 

povzročajo genske predispozicije in okoljski dejavniki.  

 

Osteoporoza (Timiras, 1988) je obolenje, kjer prihaja do razgradnje kostne mase. Je 

metabolična kostna bolezen (Mišigoj-Duraković, 2003), ki jo označuje izguba mineralnih 

sestavin in gradbenih motenj kostnega tkiva, kar privede do povečane krhkosti kosti, to pa 

posledično povečuje tveganje zlomov. Zmanjšanje kostne mase (Snow-Harter & Marcus, 

1991) s staranjem je univerzalni pojav pri obeh spolih, pri ženskah se pojavlja lahko 

pospešeno z nastopom menopavze in je vzročno povezan s pomanjkanjem estrogena. Za 

normalno kostno gostoto (Mišigoj-Duraković, 2003) potrebuje telo zadostno količino kalcija 

in drugih mineralov, tvoriti mora dovolj hormonov, paratiroidnega in rastnega hormona ter 

kalcitonina, pri ženskah estrogena in pri moških testosterona, potrebna pa je tudi zadostna 

količina vitamina D. S starostjo telo ne more več ustrezno uravnavati vsebnosti mineralov v 

kosteh, zato prevladuje razgradnja kostne mase in tanjšanje kosti od znotraj. Ločimo več vrt 

osteoporoze (Timiras, 1988): primarno osteoporozo, ki je rezultat pomanjkanja ženskih 

spolnih hormonov estrogenov in je povezana z menopavzo ter sekundarno osteoporozo, ki 

lahko nastane na imobiliziranih kosteh kot posledica travmatičnih zlomov, drugih bolezni, 

breztežnosti ali uporabe zdravil, pitja alkohola in kajenja. Druge oblike osteoporoze so 

povezane s prehranskimi motnjami in endokrinimi obolenji, kot sta anoreksija in nervosa. 

 

Sarkopenija (Burton & Sumukadas, 2010) je postopno zmanjševanje mišične mase, moči in 

funkcije, ki se pojavi kot posledica staranja. Izraz sarkopenija (Lang idr., 2010) je opredeljen 

kot nizka raven mišične mase v starosti, ki se pojavlja s spremembami celičnih procesov v 

skeletnih mišicah. Osnovne celične spremembe vključujejo slabitev anabolnih procesov in 

izražanje vnetnih dejavnikov, ki prispevajo h katabolizmu. Na celični ravni se pojavljajo 

izguba mišičnih vlaken prečno progastih mišic, izguba oživčenja in spremembe α-motoričnih 

nevronov. Pogosto (Vandervoort, 2002) se zmanjšanje mišične mase pojavlja v kombinaciji s 

škodljivim učinkom sedečega življenjskega sloga pri starejših odraslih, kar privede do 

zmanjšanja zmogljivosti živčnomišičnega sistema. Dejavniki, ki povzročajo sarkopenijo, so 
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na splošno nizka stopnja telesne aktivnosti, nizka stopnja steroidnih hormonov, zmanjšanje 

sinteze beljakovin (Weber idr., 2010),  lahko tudi v starosti povečana vnetja, slaba 

prehranjenost in moteno delovanje ledvic (Burton & Sumukadas, 2010). Raziskave (Beavers 

idr., 2009), povezane s povišanjem sečne kisline v krvi, so prav tako pokazale povezanost s 

pojavljanjem sarkopenije. Sarkopenija (Rolland idr., 2011) je označena tudi kot multifaktorski 

geriatrični sindrom in kaheksija kot presnovni sindrom, kjer so ključni element različna 

vnetja, zato je kaheksija lahko osnovni razlog za sarkopenijo. Zmanjšanje kroničnih vnetij 

(Nicklas & Brinkley, 2009) je možno pri starejših s povečanjem telesne dejavnosti. Študija v 

Italiji v domovih za ostarele (Landi idr., 2011) je pokazala, da je sarkopenija bolj zastopana 

med moškimi kot ženskami in da je tesno povezana s prehranskim statusom ter telesno 

dejavnostjo. Razveseljivo je (Vandervoort, 2002), da primerna telesna aktivnost poveča 

fiziološke prilagoditve v visoki starosti, preprečuje fizične poškodbe in upočasni procese 

sarkopenije.  

 
 

1.3.11.1     Splošne bolezenske težave pri starejših 

 

Slovenska raziskava (Tomazin & Švab, 1999), izvedena v letih 1996 - 1998, na vzorcu 190 

žensk s povprečno starostjo 78,6 let in 63 moških v povprečni starosti 79,9 let je pokazala, da 

so bile najpogostejše bolezenske težave in spremljajoči starostni pojavi pozabljanje, splošna 

oslabelost, osamljenost, otežena hoja zaradi bolečin v sklepih, bolečine v križu, slabosti, 

omotice in vrtoglavice, utrujenost in zaspanost, težave s srcem, dispnoe, visok krvni tlak, 

glavoboli, bolečine v trebuhu, boleče noge, pekoče in boleče oči, motnje spanja, piskanje in 

šumenje v ušesih ter zapeka. Večina, ne glede na spol, je imela več težav hkrati in med njimi 

vsaj eno, ki jim je grenila življenje. Najpogosteje so izstopale bolečine. Kot značilni težavi pri 

več kot polovici sodelujočih sta bili izraženi utrujenost in zaspanost, pri ženskah pogosteje kot 

pri moških. Ugotovljeno je bilo, da imajo nekatere težave prognostični pomen za nastanek 

posameznih dogodkov, npr. preiskovanci, ki so v opazovanem obdobju doživeli akutni 

miokardni infarkt, so redkeje navajali utrujenost in neenakomerno razbijanje srca, tisti, ki so 

doživeli cerebrovaskularni insult - možgansko kap, so redkeje navajali slabosti, omotice in 

vrtoglavice, žalost, piskanje in šumenje v ušesih, spolne težave, prestrašenost in zaskrbljenost, 

pogosteje pa so navajali bolečine v prsih v mirovanju, uživanje alkohola in razmišljanje o 

samomoru ter tisti, pri katerih je bil ugotovljen malignom, so pogosteje navajali piskanje in 

šumenje v ušesih, glavobol, bolečine pri uriniranju in tresenje rok. Pri vseh navedenih težavah 
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je bilo ugotovljeno, da imajo edino duševne težave prognostičen pomen za nastanek 

malignoma. 

 

Izsledki raziskav evropskega in slovenskega merila, opredeljeni v Strategiji Vlade Republike 

Slovenije na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012 (2007) 

za leto 2002 beležijo, da so bile v Evropi kronično nenalezljive bolezni v 86 % vzrok vseh 

smrti in 77 % vseh bolezni. Po pogostosti vzrokov smrti so si sledile bolezni srca in žilja, rak, 

bolezni dihal, prebavnega trakta in nevropsihiatrične bolezni. Bolezni srca in žilja so 

pomenile skoraj polovico vseh vzrokov smrti in pri tem velja poudariti, da so bile v nekaterih 

novih državah pristopnicah Evropske unije do trikrat pogostejši vzrok smrti kot v zahodnih 

državah EU. Glede bremena bolezni so v Evropski uniji vodilne bolezni srca in žilja (23 %), 

sledijo nevropsihiatrične bolezni (20 %) in rak (11 %). Tudi v Sloveniji je več kot 70 % smrti 

posledica najpogostejših kroničnih nenalezljivih bolezni. Med njimi vodijo bolezni srca in 

žilja, ki so še vedno vzrok za okoli 40 % celotne umrljivosti slovenskega prebivalstva, čeprav 

se je od leta 1990 do leta 2002 umrljivost zaradi srčno-žilnih vzrokov v naši državi zmanjšala 

za 34 %. V primerjavi s tranzicijskimi državami je celotna umrljivost v Sloveniji manjša, 

vendar pa večja kot v večini držav zahodne Evrope. Za slednjo zaostajamo v povprečju za dve 

leti tudi v pričakovanem trajanju življenja ob rojstvu, ki znaša trenutno pri nas 72 let za moške 

in 79 let za ženske. Delež prezgodnjih smrti, ki pomenijo smrt pred 65. letom starosti in jih 

lahko preprečimo, je v letu 2002 v Sloveniji znašal 26 %. Od tega so v 32,7 % k prezgodnjim 

smrtim prispevala rakava obolenja, v 19,9 % pa bolezni obtočil. Velja poudariti, da 

obolevnost in umrljivost za rakom naraščata. V obdobju od leta 1980 do leta 1999 se je 

obolevnost povečala za 64 % med moškimi in za 51 % med ženskami, umrljivost pa za 33 % 

med moškimi in za 29 % med ženskami. Obolevnost za rakom narašča tudi zaradi staranja 

prebivalstva. V Sloveniji prav tako naraščata čezmerna prehranjenost in debelost, kar je sicer 

splošna značilnost razvitega dela sveta. Domače raziskave zadnjih let kažejo, da je čezmerno 

prehranjenih Slovencev skupno 58,2 %, kar 18,8 % vseh oseb pa lahko opredelimo kot 

debele. Obolevnost zaradi sladkorne bolezni je ocenjena na okoli 5 do 6 % vsega prebivalstva. 
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1.4     STARANJE  IN  SODOBNA  DRUŽBA 

 

 

 

V sodobnem svetu se definicija starosti spreminja. Ena najpopularnejših besed je postala 

skovanka »aktivno staranje«, ki predstavlja nasprotje starosti kot odvisnemu in pasivnemu 

obdobju življenja. Svetovna zdravstvena organizacija definira aktivno staranje kot »proces 

optimiziranja priložnosti za zdravje, participacijo in varnosti, da bi izboljšali kakovost 

življenja starostnikov«. 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 1: Projekcije števila prebivalcev za Slovenijo od 2008 do 2060. 

 

 Delež prebivalstva v starosti (%) 

 

  0 - 14 let 15 - 59 let 60  + 80 + 

Slovenija 2008 13,9 65,0 21,1 3,5 

2010 13,8 64,2 22,0 3,9 

      

Projekcija 

(srednja 

varianta) 

2020 14,2 58,3 27,5 5,4 

2030 12,8 54,9 32,3 6,7 

2040 12,1 51,4 36,6 9,9 

2050 12,8 47,8 39,4 12,0 

2060 12,8 48,2 39,0 13,9 

 Vir: Statistični urad RS (Vertot 2008) 

 

bosta na 
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vsakega prebivalca, starejšega od 65 let, prišla dva prebivalca, stara od 15−64 let. Danes 

znaša to razmerje ena proti štiri. Več ljudi bo poklicno življenje zapuščalo, kot jih bo vanj 

vstopalo, zato se bodo države soočale s težavami pri zaposlovanju kvalificirane delovne sile. 

Položaj še poslabšuje zmanjševanje števila rojstev, saj se v Evropi v povprečju rodi 1,5 otroka 

na žensko, v Sloveniji je to razmerje samo še 1,2. 

 

Zavedajoč se teh problemov (Sedej, 2009) si je Evropska unija zadala nalogo, da z ukrepi za 

spodbujanje aktivnega staranja poveča starost ob upokojitvi za pet let. Prednostni ukrepi 

projekta so (Sedej, 2009): 

- upokojevanje in zgodnje upokojevanje (preprečevanje poškodb na delovnih mestih, 

ohranjanje ravnovesja med delovnimi nalogami in zmožnostmi, okrepitev sodelovanja 

starejših zaposlenih), 

- socialni kapital (zagotavljanje možnosti starejših za prostovoljno delo, vzpodbujanje 

vključevanja starejših v skupnost, izboljšati ukrepe za izobraževanje in družbeno 

aktivnost starejših z namenom preprečevanja osamljenosti in izolacije), 

- duševno zdravje (okrepitev zavesti o duševnih težavah, ki prizadenejo starejše ljudi, 

kot sta demenca in depresija, obravnavanje širših dejavnikov, ki vplivajo na duševno 

zdravje in blaginjo v starosti, ter izboljšanje psihoterapevtskih in psihosocialnih 

ukrepov za starejše), 

- okolje (izboljšanje dostopnosti do varnega in sproščujočega notranjega in zunanjega 

okolja, preučitev ekstremnih podnebnih sprememb), 

- prehranjevanje (promoviranje uživanja zdrave hrane in zdravih prehranjevalnih navad 

s poudarkom na nizkem vnosu nasičenih maščob in večji uporabi z vlakninami bogatih 

živil, zelenjave in sadja),  

- telesna aktivnost (povečanje ravni telesne aktivnosti starejših za doseganje 

mednarodnih priporočil vsaj 30-minutne zmerne, po možnosti vsakodnevne telesne 

aktivnosti), 

- preprečevanje poškodb (promoviranje varnosti in preprečevanja poškodb, vključno s 

programi proti nasilju in samomoru ter individualno pristopanje k posameznikom), 

- uporaba in zloraba alkohola in tobaka (spodbujanje prenehanja kajenja in zmanjšanja 

prekomernega uživanja alkohola), 

- težave pri uporabi zdravil (spremljanje terapij in predpisovanja zdravil), 
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- preventivne zdravstvene storitve (omogočanje preventivnih zdravstvenih storitev, kot 

so cepljenja in posvečanje pozornosti slabotnim, oskrbovanje na domu in upoštevanje 

zdravstvene pismenosti starejših). 

To pomeni (Sedej, 2009), da je v celoti potrebno spremeniti pričakovanja in obnašanje tako 

posameznikov in družine kot tudi lokalnih skupnosti, države in podjetniškega sektorja do 

populacije starejših ljudi nad 65 let z vodilom, da je lahko tudi starost lepa. Vsak posameznik 

ima nalogo, da že v mladosti in aktivni dobi poskrbi za svojo starost s finančnega in 

zdravstvenega vidika, družina ima nalogo gojiti medgeneracijsko solidarnost in pomagati tako 

mladim družinam kot ostarelim staršem in drugim sorodnikom, lokalna skupnost je zadolžena 

za pomoč ostarelim na domu, organiziranje skupin za samopomoč in kulturni vidik 

družabnega življenja vseh generacij, podjetniški sektor mora omogočati zaposlovanje tudi 

starejših ljudi in upoštevati potrebe starejšega prebivalstva z nudenjem ustrezne ponudbe 

(izobraževanje, potovanja, storitvene dejavnosti), država pa poskrbeti za zagotavljanje 

socialne varnosti in pomoči. 

 

V Kanadi je na primer potekala raziskava medgeneracijskega druženja starejših in mlajših ob 

telesno-gibalni aktivnosti (Parminder & Faulkner, 2006). Druženje z mladimi je na starejše 

vplivalo blagodejno telesno in duševno, mladi pa so spoznali pristno, neizkrivljeno izkušnjo o 

tem, kaj staranje pomeni. Dobili so stvaren pogled v tretje življenjsko obdobje, kar mlademu 

človeku omogoča, da potrdi ali ovrže obstoječe družbene stereotipe o staranju in fizičnih 

aktivnostih v starosti, kar lahko pozitivno vpliva tudi na psihologijo mladega človeka. 

 

Razmišljanja o vključenosti starejših v Sloveniji v današnjo družino je strnil Ramovš (2004). 

Meni, da se na relaciji večgeneracijske družine kaže motivacijski kriterij dam-dobim. Bistvo 

uspešne večgeneracijske družine temelji na kakovostnih odnosih, ki obsegajo ljubezen, skrb, 

odgovornost, spoštovanje in vednost. Uvaja tudi nov koncept t.i. oskrbniške družine, ki 

pomeni družino s primernimi prostorsko-materialnimi in ekonomsko-socialnimi pogoji, da 

sprejme v svojo sredino enega ali več tujih starejših ljudi. Taka družina omogoča poklicno in 

službeno oskrbo starejšega človeka in medgeneracijsko povezavo v majhni skupnosti. 

V sodobnem času povezovanje v skupine pomeni tudi učenje komunikacije, kar se je 

pozitivno pokazalo pri terapiji osebnostnih motenj v medčloveških odnosih (Moreno & 

Toeman Moreno, 2000). Zlasti pomembne so skupine za samopomoč, kjer ljudje rešujejo 

svoje socialne težave in stiske, ali pa se preventivno usposabljajo za zdravo življenje, za 

boljše medčloveško sožitje ter za kulturno in duhovno globino. 
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Kot primer organizacije skupin za samopomoč delujejo v Sloveniji društva v okviru mreže 

medgeneracijskega programa Zveze medgeneracijskih društev za kakovostno starost. Delo v 

Društvu Upanje Trbovlje (Eržen, 2005) npr. obsega več nivojev aktivnosti: osebno 

medgeneracijsko družabništvo s starejšim človekom, medgeneracijske skupine, ki se družijo 

tedensko (pogovori, izleti, vadba), organizacijo strokovnih predavanj in okroglih miz, bralne 

večere v krajevni knjižnici, promocijo programa na internetu, redno mesečno obveščanje 

medijev o aktivnostih, sodelovanje skupin z različnimi drugimi ustanovami v občini, 

sodelovanje s podjetji, mesečna srečanja prostovoljcev (izmenjava mnenj, predavanja), 

ohranjanje prostovoljske kondicije za motiviranje prostovoljcev, medgeneracijski piknik, 

strokovno ekskurzijo. Obstojnost medgeneracijskih društev za kakovostno starost je nujno 

potrebna, saj starejši generaciji omogočajo lajšanje socialnih stisk in težav ter pomagajo pri 

reševanju psihosocialnih težav. 

 

Zaradi sprememb v družbi (Voljč, 2007) bo družbena vloga starejšega prebivalstva še toliko 

bolj pomembna. Ker se organizem stara vse življenje, zdravo staranje ni omejeno le na 

obdobje starosti, njegove vzvode je treba iskati od rojstva dalje v otroštvu, odraščanju, 

odraslosti in v sami starosti. Starost je združena s pomembnimi socialnimi in zdravstvenimi 

pretresi, vendar je ob upoštevanju etičnih vrednot zdravja in z razumevanjem samega sebe, 

soljudi in družbe tudi v starosti mogoče zdravo, aktivno in duhovno bogato živeti. Pomemben 

je tudi ustrezen odnos do bližajoče se smrti. Življenje je možno oblikovati in bogatiti do 

zadnjega, čeprav nihče ne ve, koliko časa bo še živel. Ne oziraje se na to pa je cilj zdravega 

staranja, da vsak ostane čim dlje telesno in družbeno aktivnen, samostojen in neodvisen, 

vendar čustveno povezan z okolico. Ramovš (2006) navaja, da je zelo pomembno neobvezno 

druženje in sklepanje znanstev z vrstniki. Telesne in čustvene potrebe starejših niso nič 

drugačne od potreb srednje generacije, le da jih je v starosti težje uresničevati. Starejši si 

želijo predvsem družbe družinskih članov, posebej srečni so v krogu vnukov, za katere so 

pripravljeni na kakršnekoli žrtve. Najslabše pa je, če se star človek zapre vase in se preda 

samoti. V nadaljevanju Voljč (2007) meni, da je zelo pomembno, da bodo lahko vsi, s 

katerimi smo tesneje povezani, pa tudi vsi ljudje na splošno, imeli enake možnosti za 

uresničevanje zdravega načina življenja, s čimer bomo doprinesli k zdravju slovenske družbe 

in družbe v širšem merilu. 
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2     PREDMET  IN  PROBLEM 
 

 

Glavni namen naloge je opredeliti pomen telesne aktivnosti in njen vpliv na kvaliteto življenja 

starejših oseb v povezavi s počutjem ter zadovoljstvom z življenjem in zdravjem. Ker je 

problematika staranja oseb v sodobnem času zelo aktualna, se pojavljajo raziskave, ki 

omenjeno tematiko obravnavajo z različnih zornih kotov. V nalogi smo se omejili na 

raziskave, ki obravnavajo pojavljanje telesnih aktivnosti, vrste telesnih aktivnosti in njihov 

vpliv za samostojno življenje v starejšem obdobju ter na raziskave, ki opisujejo napredek pri 

starejših, ki so sodelovali v spremljani vadbi. Opredelili smo pojem gibalne sposobnosti in 

vrste gibalnih sposobnosti, kot so moč, gibljivost in ravnotežje, ki so pomembne za 

samostojno življenje starejših. Opredelili smo splošno zadovoljstvo z življenjem in preference 

športnih panog.  

 

 

 

2.1     STAROST  IN  TELESNA  AKTIVNOST 

 

 

Nekaj misli o aktivnosti v mladosti in starosti (Ulaga, 1998): 

Mladi tečejo, stari hodijo. 

Mladi igrajo tenis, stari balinajo. 

Mladi uživajo v alpskem smučanju, stari v hoji in podrsavanju na smučeh. 

Mladi režejo vodo v kravlu, stari plavajo prsno. 

Mladi vrtijo veletoče na telovadnem drogu, stari se pretegujejo v visenju na rokah. 

V mladosti telovadimo in se ukvarjamo s športom, da bi se lepo razvili, v zrelih letih, da bi 

ostali čim dlje pri močeh, v starosti pa, da bi upočasnili procese starajočega pešanja. 

 

Sodelovanje v programu redne telesne vadbe v starosti izboljšuje zdravstveno stanje in 

prispeva k daljši življenjski dobi, izboljšuje funkcionalne sposobnosti ter omogoča boljše 

počutje (Chodzko-Zajko idr., 2009). Vsi starejši ljudje se srečujejo s številnimi spremembami. 

Bolezni lahko starostnika potisnejo iz stopnje samostojnosti v stopnjo delne ali popolne 

odvisnosti od drugih, zato je ohranjanje neodvisnosti čim dlje v starost še kako pomembno. 

Dnevne življenjske aktivnosti zajemajo široko področje kompleksnih aktivnosti (Finkel, 

2003). Pomembne so za varno in samostojno življenje starostnika v domačem okolju in v 
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skladu s pričakovanji družine ter socialnega okolja. Finkel (2003) navaja dnevne življenjske 

aktivnosti, ki obsegajo oblačenje, umivanje, gibanje, hranjenje in vzdrževanje osebne higiene 

ter instrumentalne dnevne življenjske aktivnosti, ki vključujejo kuhanje, nakupovanje, pranje, 

ravnanje z denarjem, uporabo telefona, hišna opravila, čiščenje, uporabo transportnih 

sredstev, jemanje zdravil in druge aktivnosti, vezane na samostojno življenje v domačem 

okolju. Ferreira idr. (2009) ugotavljajo, da trenutno polovica svetovnega prebivalstva živi v 

mestih. Do leta 2050 se pričakuje v urbanih področjih drastično povečanje starejšega 

prebivalstva, iz dosedanjih 11 % na 22 %. V raziskavi (Ferreira idr., 2009), ki je bila izvedena 

v Braziliji, so ugotavljali funkcionalno stanje starejših po modelu mednarodne klasifikacije 

funkcioniranja, invalidnosti in zdravja. V razislavi je sodelovalo 1.611 starejših oseb, starih 

60 in več let. Raziskava je pokazala, da ima velik delež starejših oseb težave z opravljanjem 

dnevnih življenjskih aktivnosti, saj jih je 47,1 % navedlo težave z invalidnostjo. Pri 

instrumentalnih dnevnih življenjskih aktivnostih so bile najbolj izpostavljene dejavnosti, ki so 

vezane neposredno na okolico. Le 18,4 % jih je navedlo, da zaupajo ljudem okoli sebe, 78 % 

jih je strah pred ropom in 48,2 % jih ima strah pred napadom. Avtorji menijo, da so izsledki 

raziskave lahko opomnik za izboljšanje urbanističnih posegov v infrastrukturo v smislu 

varnosti gibanja v neposrednem okolju. 

 

Požarnik (1981) meni, da je pri starejših ljudeh zelo pomembna izraba prostega časa. Različne 

ankete o tem, kaj delajo starejši, so pokazale zelo slabo izrabo prostega časa, kajti le 2 % se 

občasno ukvarja s kakšnim ustvarjalnim delom (fotografiranjem, slikanjem, pisanjem). V 

prostem času se aktivna večina ukvarja z dejavnostmi, ki so sočasno zabava in nadomestek za 

delo, kot so delo v hiši, urejanje doma, vrtnarjenje, ročno delo, kuhanje, branje in potovanje, 

teh pa je komaj polovica starejših ljudi. Zanimivo se starejši ljudje večinoma izogibajo 

aktivnostim, ki zahtevajo gibljivost, hitrost in moč ali pa delujejo v nasprotju z ustaljenimi 

navadami.  

 

V preteklem obdobju je bilo opravljenih nekaj raziskav, ki govorijo o športno-rekreativni 

dejavnosti starejših ljudi. Na reprezentativnem vzorcu odraslih prebivalcev in starejših ljudi 

Slovenije je  bila  1987 narejena  prva študija  športnega  udejstvovanja (Berčič, 2002), ki  je  

pokazala, da se 32,8 % starejših ljudi, starih nad 60 let, nikoli ni ukvarjalo s športom. Deset 

let pozneje so bili prav tako na reprezentativnem vzorcu s pomočjo ankete zbrani podatki v 

okviru študije Športno-rekreativne dejavnosti v Sloveniji, ki so s primerjalno analizo pokazali, 

da je v starostnem obdobju nad 60 let še vedno zelo veliko neaktivnih Slovencev. Raziskava 
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(Doupona Topič idr., 2002) v projektu »Gibalno-športna dejavnost - recept za zdravo 

življenje« je pokazala, da je v Sloveniji kar 64 % žensk in 45,8 % moških popolnoma 

neaktivnih, ter da se več kot 50 % družin s športno dejavnostjo sploh ne ukvarja. Pri tem je 

bila odločilen dejavnik izobrazba staršev, ki je povezana z ozaveščenostjo o pomenu športne 

aktivnosti za zdravje, delno pa je na športno dejavnost vplival tudi materialni status družine. 

Širša raziskava telesne aktivnosti odraslih udeležencev v Sloveniji, izvedena leta 1996  

(Petkovšek & Ambrožič, 1999), je pokazala, da je srednje telesno aktivnih 44 %, zelo aktivnih 

37,6 % in neaktivnih 18,4 % odraslih. Tisti, ki so telesno aktivni, so kot razloge za vadbo 

navedli boljše zdravstveno stanje, večje fizične sposobnosti, sprostitev in socializacijo ter 

dobro počutje ob telesni aktivnosti. 

 

Sila (1997) je ugotavljal ukvarjenje s športom članov ljubljanskih družin v različnih starostnih 

skupinah. Ugotovil je, da športna aktivnost v desetletju upade za približno 10 %, bolj pri 

ženskah kot pri moških, kajti s staranjem vse več ljudi opusti šport. Najnovejše raziskave 

anketiranja (Sila, 2010) o športni dejavnosti Slovencev v primerjavi z Evropsko unijo kažejo 

vsespološen napredek v športni dejavnosti. Raziskava je zajela populacijo obeh spolov v 

starosti od 15 let dalje. Prvo anketiranje je bilo izvedeno v letu 2008 in drugo v oktobru 2009. 

V Sloveniji je bilo v zadnje anketiranje zajetih 1.031 vprašanih, skupaj v Evropski uniji kar 

26.788 vprašanih. V raziskavi iz leta 2008 je 28,9 % vprašanih Slovencev odgovorilo, da so 

športno neaktivni, v raziskavi leta 2009 je bilo neaktivnih le še 23 % (v EU 39 %). Leta 2008 

jih je bilo zelo redko aktivnih 7,2 % in leta 2009 18 % (v EU 15 %). Nekajkrat na mesec se jih 

je v letu 2008 aktivno športno ukvarjalo 13,8 % vprašanih, leta 2009 samo 7 % (v EU 6 %).  

Enkrat tedensko jih je bilo 2008 aktivnih 16,9 % in leta 2009 24 % (v EU 19 %), 4-6 krat 

tedensko  se  jih  je  leta  2008  aktivno ukvarjalo s športom 5,3 % in leta 2009 že 13 % (v EU 

9 %). Trend ukvarjanja s športom nakazuje več redne dejavnosti in manj športno aktivnih. 

Pomembno je poudariti, da so bile razlike med spoloma zelo majhne in prvič statistično 

neznačilne. Ugotovljeno je bilo tudi, da se s športom več ljudi ukvarja na severu Evrope in 

manj na jugu. Pri tem so vodilne nordijske dežele. Slovenci v športni dejavnosti prekašamo 

vse sredozemske države in tudi večino srednjeevropskih. Slovenska raziskava (Strojnik, 2007) 

ukvarjanja s športno dejavnostjo, v kateri je sodelovalo 170 žensk in 112 moških, starejših 

nad 65 let, je pokazala, da se le 20 % žensk in 18 % moških redno ukvarja z vadbo, občasno 

se jih ukvarja pod 10 %, neaktivnih žensk in moških v tej starosti pa je nad 75 %. V obdobju 

od 65 do 69 let je intenzivno aktivnih več žensk od moških, nato odstotek aktivnih žensk s 
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starostjo pada, pri moških pa je najnižje v obdobju od 70 do 74 let, nato se zanimanje za 

aktivnost povečuje in je pri 80-letnikih najvišja.  

 

Za ukvarjanje z vadbo so pomembni motivacijski dejavniki. Mnogi starejši namreč najdejo 

kup izgovorov za vključitev v fizično aktivnost, med drugim, da so srečni brez športa, da 

nimajo časa, da imajo druge hobije, da nimajo financ, primernih prijateljev, da jih vadba 

utrudi, da se po vadbi ne počutijo nič boljše, da vadba nima nobenega efekta itd. (Tokarski, 

2004; Alexandris idr., 2003). Dejavniki, o katerih starejši razmišljajo na tak način, so 

demotivacijski dejavniki za vključitev v telesno vadbo (Vlachopoulos & Gigoudi, 2008). 

Motivacijski dejavniki v nasprotju z demotivacijskimi pozitivno vplivajo na razmišljanje o 

telesni aktivnosti kot aktivnosti, ki pozitivno vpliva na kakovost življenja, zdravje, 

pričakovano trajanje življenja, mentalno stabilnost in samozavest ter vsebujejo šest skupin 

dejavnikov: socialni, športno aktivni, prepoznavnost, pridobitve in izziv, zdravstveni in 

umestitveni.  Socialni   dejavniki  navajajo  trditve  o  želji  po  družbi,  srečanju  s prijatelji in  

spoznavanju novih prijateljev, športno aktivni vsebujejo trditve o imeti rad vadbo in šport, biti 

fit, biti v formi in izboljšati formo, trditve prepoznavnosti so biti popularen, sem pomemben, 

dobiti nagrado za trud,  dejavnik pridobitve in izziva se nanaša na trditve rad bi se spremenil, 

počutim se odlično, rad imam aktivnost, ob vajah in športu se sprostim, vedno se naučim 

nečesa novega in rad imam vznemirjenost. Zdravstveni dejavniki se dotikajo trditev o zdravju, 

da  vadba  oziroma šport preprečuje in lajša bolečine, vpliva na zdravje in omogoča gibljivost, 

umestitveni dejavnik pa vsebuje trditve o želji iti ven, iti od doma, imeti nekaj početi in 

družina me podpira pri tem. Zanimivo je, da študije tako pri moških kot tudi ženskah kažejo 

najvišji odstotek ukvarjanja z vadbo zaradi športno aktivnega dejavnika, kot je ohranjanje 

telesne forme  zaradi vadbe oziroma športa ter želje po vadbi oziroma športu (Kolt idr., 2004; 

Navarro idr., 2007). 

 

Šport in vadba lahko pomenita med drugim tudi t.i. terapevtsko rekreacijo. Glavni cilji 

terapevtske rekreacije so aktivno preživljanje prostega časa, preprečevanje stresa in frustracij, 

premagovanje socialne izolacije, vzpodbujanje samostojnosti, skrb za zdravje ter krepitev 

telesnih in duševnih sposobnosti. Ponudba te vrste rekreacije je lahko zelo raznolika, saj poleg 

prilagojenih športnih vsebin uvršča v svoje programe tudi socialne igre, posveča skrb 

zbirateljem, neguje likovno umetnost in ročne spretnosti, vzpodbuja delo dramskih in 

glasbenih skupin, organizira piknike, praznovanja in druge oblike druženja, z namenom, da 
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imajo vsi udeleženci možnost pokazati in dokazati svoje sposobnosti, pa naj bodo te še tako 

omejene (Vute, 1999). 

 

Odločilno vlogo pri vsem tem imajo posameznikova osebnost, način življenja v nekem kraju 

in nenazadnje tudi socialni status. Cilji telesne aktivnosti starejšega človeka so med drugim 

tudi ohranjanje čim daljše neodvisnosti od pomoči drugih, zato je pomembno v starejšem 

obdobju obdržati mišično moč, gibljivost in ravnotežje (Mišigoj-Duraković idr., 2003). 

Telesna vadba omogoča ohranjanje mišične mase, zmanjšuje stopnjo izgube kostne mase in s 

tem izboljšuje stabilnost ter tako preprečuje padce in poškodbe (Heimer idr., 2000). Ugodno 

vpliva na srčno-žilni sistem ter preprečuje koronarne bolezni srca (Leon, 1991), ima pozitiven 

učinek pri zdravljenju sladkorne bolezni (Helmrich idr., 1991), raka debelega črevesa (Lee 

idr., 1991), osteoporoze in njenih kliničnih znakov (Snow-Harter & Marcus, 1991), izboljšuje 

aerobno kapaciteto (Nieman, 1990), uravnava telesno težo (Kayman idr., 1990) in deluje 

pomirjujoče na mnoga živčna iztirjanja, nespečnost ter celo depresivno razpoloženje (Pečjak, 

1998). Pečjak (1998) meni, da sta za tretje življenjsko obdobje zelo primerna rekreativni šport 

in telovadba. Človek, ki redno vadi, ohranja sposobnost srca in dihal še v pozno starost. Ulaga 

(1991) omenja, da je človeško srce kot stenska ura, ki jo je treba navijati vsak dan. S 

cikličnim gibanjem je treba zvišati frekvenco srčnega utripa. Priporoča lahkoten tek, 

kolesarjenje, plavanje, planinarjenje, tek na smučeh, veslanje, igre z žogo, živahno hojo, 

balinanje,  kegljanje, ples, odbojko, za ohranjanje duševnega zdravja pa branje, izobraževanje, 

reševanje križank, učenje na pamet, reševanje matematičnih nalog, šahiranje, družabne igre 

itd. Podobno meni tudi Birsa (1992), ki priporoča sobno telovadbo ali telovadbo v naravi, 

hojo in sprehode z vstavki hitrega teka, kolesarjenje, vožnjo na sobnem kolesu, plavanje, 

smučarski tek in tenis. Napor vzpodbudi dihala in obtočila, krepi mišičje okončin ter ureja 

ubrano gibanje mišičnih skupin celega telesa, okolje samo pa pomirjujoče deluje na živčni 

sistem. Stoppardova (1991) zagovarja, da telesne vaje ohranjajo gibčno in zdravo telo, ki se 

hitro odziva. Telesne vaje zmanjšajo nevarnost za srčni infarkt, pozitivno vplivajo na 

duševnost, saj preprečujejo depresijo ter dajejo občutek miru in splošnega zadovoljstva z 

življenjem. Vadba povzroča, da je telo videti trdnejše in mlajše. Priporoča vaje za celotno telo 

(npr. enakomeren tek ali hitro hojo), vaje za ogrevanje, gibljivost in moč, prav tako pa 

plavanje, kolesarjenje, tenis, golf, ples, balinanje na prostem, hojo in lahkoten tek. Tudi 

Mišigoj-Duraković idr. (2003) navajajo pomembno vlogo vadbe za moč in vzdržljivost ter za 

starejše priporočajo aktivnosti, kot so hoja, sprehodi, tek, vadba na sobnem kolesu ali 
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rekreativna vožnja s kolesom, hišna in vrtnarska dela, igre z otroki v hoji  ali  počasnem teku,  

zmerno  hitro plavanje in počasen tek s  hitrostjo 7 km/uro.  

 

Vpliv telesne aktivnosti (Oražem Grm, 2008) se odraža v starosti s pozitivnimi učinki na 

srčno-žilni, mišično-skeletni in tudi na psiho-socialni komponenti zdravja. Staranje spreminja 

telesno podobo in telesne zmogljivosti, saj pride do izgube telesne moči, mišične in kostne 

mase, stabilnosti v drži itd., zato je primerna telesna aktivnost, npr. hoja, ki je pomembna za 

vzpostavljanje in povečevanje telesne zmogljivosti v pozno starost. Z neaktivnostjo in 

staranjem (Strojnik idr., 2008) se zmanjšuje gostota kostne mase, zato kosti postanejo krhke. 

Reden trening izboljšuje gostoto kostne mase, kar posledično zmanjša možnost nastanka 

osteoporoze. Dokazano je, da zmerna telesna aktivnost v starosti zmanjšuje tveganje za 

pojavljanje bolezni srca in žilja, preprečuje zvišanje vsebnosti C-reaktivnega proteina in s tem 

arterosklerozo (Sasaki, 2011) ter preprečuje nastanek tromboze, saj zmanjšuje koagulacijo 

krvi in aktivnost trombocitov ter aktivira fibrinolitični sistem (Wang, 2006). Prav tako se s 

telesno vadbo zmanjšuje koncentracija negativnega holesterola LDL in povečuje 

koncentracija koristnega holesterola HDL (Hardman, 1999). Telesna vadba pri starejših 

varuje tudi pred sladkorno boleznijo tipa 2, saj povečuje občutljivost na insulin in preprečuje 

netoleranco za glukozo, kar izboljšuje presnovo glukoze in zmanjšuje vsebnost celotne telesne 

maščobe (Ryan, 2000).  

 

Redna vadba ima več ciljev: ohranjanje in izboljšanje stopnje zdravja, preprečevanje razvoja 

nenalezljivih bolezni odraslih in starejših, zdravljenje in rehabilitacijo številnih akutnih in 

kroničnih bolezni, ohranjanje sposobnosti samostojnega življenja v starosti, povečanje 

funkcionalnih sposobnosti oziroma telesne pripravljenosti. Upoštevati je treba vrsto aktivnosti 

ter intenzivnost, pogostost in trajanje vadbe (Mišigoj-Duraković idr., 2003). Redna športna 

dejavnost je izjemno pomembna tudi za duševno zdravje (Mlinar, 2007). V starosti lahko 

preprečuje celo nekatere duševne bolezni, kot so depresija, demenca in Alzheimerjeva 

bolezen ter izboljšuje psihično dobro počutje in vpliva na dobro razpoloženje (Fox idr., 2007). 

Je uspešna metoda za premagovanje stresa, saj pomeni prijetno razvedrilo in sprostitev 

(Tušak, 2002). Ulaga (1991) meni, da sistematično desetmesečno treniranje hoje, gimnastike 

in plavanja trikrat tedensko pri starejših ljudeh bistveno izboljša zdravstveno stanje in 

psihično živahnost. Šport (Pišot & Završnik, 2004) bi lahko označili kot dejavnost, ki 

vključuje tekmovanje s samim seboj, s sočlovekom ali soočanje z naravnimi silami z 
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namenom raziskati meje lastnih zmožnosti za zabavo, užitek ali razvedrilo. Omogoča nam 

bolje spoznati sebe in svoje telo. 

 

Čeprav je staranje (Berčič, 2002) neizogiben biofiziološki proces, je upadanje fizioloških 

funkcij mogoče upočasniti. Vsak posameznik naj bi, kolikor je v njegovi moči, poskrbel za 

čim počasnejše staranje z vsakodnevnim telesnim in športno-rekreativnim udejstvovanjem. 

Načrtovanje vadbe (Pendl Žalek, 2004) je odvisno od sposobnosti posameznika, 

zdravstvenega stanja in bolezni ter telesne pripravljenosti. Pomembna je zmernost, postopnost 

in rednost vadbe. Pendl Žalekova (2004) navaja tudi formulo FITT, ki govori o frekvenci, 

intenzivnosti, trajanju in tipu telesne dejavnosti. Najbolj občutljiva je intenzivnost, saj je 

potrebna zmernost, zlasti, če se z vadbo šele začenja. Priporoča, naj se aktivna dejavnost za 

začetek izvaja največ tri dni v tednu, šele po primerni pripravljenosti se število dni povečuje 

do vsakodnevne vadbe. Po njenem mnenju naj bo trajanje vadbe na začetku od 15 do 20 

minut, lahko z aktivnimi odmori, postopoma se trajanje podaljšuje, kar povečuje vzdržljivost 

srca in ožilja. Pri izbiri vadbe je pomembno, da nam je v veselje, užitek  in poživitev, kajti le 

tako lahko v njej vztrajamo.  

 

Prelomno obdobje v Sloveniji je pomenilo leto 1990, ko je kot preventivni in intervencijski 

program z namenom zagotavljati uspešno in zdravo staranje začel delovati mednarodni 

integrativni interventni program za preprečevanje kroničnih bolezni Cindi (Countrywide 

Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Programme). V sklopu Svetovne 

zdravstvene organizacije program deluje od leta 1984 z namenom promovirati zdravje ter 

preprečevati in zmanjševati kronične nenalezljive bolezni, kot so sladkorna bolezen tipa 2, 

srčno-žilne bolezni, rak, bolezni pljuč, debelost, depresija, osteoporoza in druge. V program je 

vključenih 28 držav članic in 3 države kandidatke (Hvalič Touzery, 2005).  

 

Leta 1999 sta Cindi Slovenija in Športna unija Slovenije začeli s programom promocije 

zdravja in preprečevanja srčno-žilnih bolezni v projektu »Slovenija v gibanju - z gibanjem do 

zdravja«. Projekt je vseboval evropska splošna priporočila za spodbujanje telesne aktivnosti 

za zdravje  HEPA  (Health-Enhancing  Physical  Activity).  Vanj so se vključili Ministrstvo 

za zdravje, Ministrstvo za šolstvo in šport, Inštitut za varovanje zdravja, Zavod RS za 

zdravstveno zavarovanje, zdravstveni domovi po Sloveniji,  bolnišnice,  zdravilišča,  domovi   

starejših občanov, različna športna društva in zavodi. Po Sloveniji so se zlasti v zdravstvenih 

domovih odvijale delavnice in predavanja na temo zdravega načina življenja. Cilji projekta so 
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bili pritegniti v gibanje ljudi, ki pretežno sedijo in se premalo gibljejo. Program je bil 

zasnovan na uvodnem predavanju o zdravem načinu življenja in spremljani 10-tedenski 

organizirani hoji z inštruktorji. Na začetku in na koncu programa so bili udeleženci testirani s 

testom hoje 2 kilometra (Kranjc Kušlan, 2001; Backović Juričan idr., 2002).  Za ta namen je 

bil leta 2002 izdelan vprašalnik o gibalno športni aktivnosti ter izdana zbirka nasvetov, ki 

spodbuja k telesni aktivnosti širši krog ljudi (Cindi, 2000 & 2002). 

Leta 2002 je projektna delovna skupina sprejela deklaracijo z naslovom »Z gibanjem do 

zdravja«, v kateri so oblikovali potrebo po takojšnji akciji, opredelili ključne nosilce nalog in 

sprejeli nekatere, v praksi posameznih članic Evropske unije že tudi preizkušene in 

priporočene usmeritve na tem področju. Pobudo in idejne vsebinske zasnove za pripravo 

nacionalne strategije promocije gibanja za zdravje v Sloveniji je na osnovi primera dobre 

prakse iz tujine prispeval program Cindi Slovenija, ki je bil že v devetdesetih letih vključen v 

evropsko mrežo HEPA. Tako so bile podane prve smernice o promociji zdravja z gibanjem in 

zdravi prehrani predstavljene na mednarodnem kongresu v Radencih leta 2002. Razvojno 

strategijo na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja v Sloveniji je 

Ministrstvo za zdravje RS sprejelo najprej za obdobje 2000 do 2006 in v nadaljevanju za 

obdobje 2007 do 2012. Srategija obsega ključne aktivnosti za krepitev zdravja z gibanjem za 

vse starostne skupine, od rojstva do smrti (Strategija Vlade RS, 2007). Konkretni cilji, ki so v 

strategiji namenjeni starejšim od 65 let, so: 

- zmanjšanje deleža telesno (gibalno) popolnoma nedejavnih za 20 %, 

- povečanje deleža oseb, ki so glede na strokovna priporočila redno in zadostno telesno 

(gibalno) dejavni za zaščito in krepitev zdravja, za 20 %, 

- zmanjšanje deleža oseb, ki dnevno presedijo pred televizijskim ali računalniškim 

zaslonom več kot štiri ure, za 20 %. 

 

Publikacijo, v kateri se promovira zdravo, aktivno staranje z napotki o kakovostnem življenju 

v starejšem obdobju,  so  pripravili  tudi  v Zagrebu za hrvaško prebivalstvo. Kot pomembnost 

stalne telesne vadbe je navedeno, da redna aktivna vadba uspešno preprečujejo kronične 

bolezni srca in žilja, zmanjšuje tveganje za visok krvni tlak, preprečuje koncentracijo 

povečane maščobe v krvi, zboljša lipoproteinski profil (zveča HDL in zmanjša LDL), 

zmanjšuje riziko za nastanek sladkorne bolezni in možnost možganske kapi, ugodno deluje na 

avtonomni živčni sistem, zmanjšuje riziko nastanka raka na debelem črevesju ter  

inkontinence, zmanjšuje prekomerno telesno težo in preprečuje možnost nastanka osteoporoze 
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(Tomek-Roksandić idr., 2003). Telesna aktivnost ne glede na to, koliko je kdo star, deluje na 

posameznika kot terapija, pri čemer so vključeni tako vedenje, kognitivne in osebnostne 

lastnosti posameznika ter okolje (Billek-Sawhney & Reicherter, 2004). 

 

V letu 2001 (Erjavec idr., 2002) je bil na vzorcu 45 varovancev (7 moških in 38 žensk)  doma 

starejših občanov s povprečno starostjo 77,9 let izveden program telesne vadbe, ki je potekala 

tri mesece 5-krat tedensko po 40 minut. Pred začetkom programa so pri vseh varovancih 

izvedli krvne preiskave in opravili 9-minutni test hoje, testirali so vitalno kapaciteto, 

funkcijski doseg ter prožnost zgornjih in spodnjih okončin. Vadba je bila sestavljena iz vaj za 

moč, vzdržljivost in gibljivost. Vaje so bile prilagojene tako, da so jih večinoma izvajali sede. 

V celoti so vsa testiranja in meritve ponovili po zaključku tri-mesečne vadbe. Varovanci so 

program vadbe ocenili pozitivno, vendar se je za to starostno skupino 40 minutna vadba 

pokazala kot predolga, samo časovno obdobje vadbe pa prekratko, da bi se pokazali 

statistično značilni rezultati same vadbe in izboljšali testi meritev. 

 

Za starejše z omejeno mobilnostjo se je v Sloveniji začel izvajati poseben program z 

naslovom »Tudi starejši vadimo«, ki je rezultat sodelovanja Fakultete za šport, Fakultete za 

socialno delo, Visoke šole za zdravstvo in podjetja Visport pod Lekovim pokroviteljstvom. 

Vadba za starejše osebe z zmanjšano mobilnostjo je tudi ena od osrednjih problematik 

evropske tematske mreže THENAPA 2 (Ageing and disability - a new crossing between 

physical activity, social inclusion and life-long well-being). Projekt je bil interdisciplinarno 

usmerjen in je vključeval strokovnjake vseh področij: kineziologije, medicine, psihologije, 

sociologije in socialnega dela. Vadba v okviru projekta je bila namenjena osebam brez 

izraznih zdravstvenih težav in z zmanjšano gibljivostjo. Zlasti pomembna se je pokazala redna 

vadba za  moč,  gibljivost  in  ravnotežje,  saj je  možno  telesne  sposobnosti  izboljšati  tudi v 

pozni starosti (Strojnik, 2006). Program se je začel izvajati junija 2006 v šestih domovih za 

starejše občane: Ljubljana – Šiška, Ljubljana – Fužine, Ptuj, Prevalje, Črneče pri  Dravogradu 

ter  Trbovlje, januarja  2008 sta  se  pridružila  še  domova v Domžalah in Ljutomeru. Cilj 

vadbe je bil povečanje moči mišic iztegovalk nog in stabilizacija trupa starostnikov, ki imajo 

težave s stojo. Vadba je potekala sede in leže ter na fitnes napravah 6 mesecev, sami rezultati 

so pokazali, da je vpliv vadbe specifičen glede na način mišičnega naprezanja in glede na 

položaj v sklepih pri izometričnem naprezanju. Izkazalo se je, da lahko kot posledico izbrane 

vadbe ob dovolj veliki obremenitvi pričakujemo napredek v enakih mišičnih naprezanjih kot 

jih vsebuje vadba. Prav tako so raziskovalci  ugotovili, da  lahko  trening moči  pri  starejših  
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izboljša največje obsege gibov v  tistih sklepih, ki so aktivno vključeni v vadbo. S specifično 

vadbo je tako mogoče izboljšati gibljivost prsnega in vratnega dela hrbtenice, prav tako tudi 

ledvenega dela hrbtenice. Zlasti za starejše z zmanjšano  mobilnostjo  je  hoja  kot  sredstvo  

mobilnosti  izjemno  pomembna. Redna vadba nenazadnje varuje starejše tudi pred padci, ki 

so posledica slabega ravnotežja in zmanjšane koordinacije oziroma slabe kontrole telesa, kar 

je povezano z zmanjšanjem moči. Študija je pokazala tudi izboljšanje stabilnosti stoje in 

ravnotežja. Udeleženci vadbe so se na vadbo odzvali pozitivno in njihovo mnenje je bilo, da 

se po vadbi počutijo bolje (Bošnjak, 2007; Lorenčič, 2007; Strojnik idr., 2007; Tomažič, 

2008).  

Ocena izometrične moči pri 95 starostnikih (30 moških, starih 81 let ± 9 let in 65 žensk, starih 

80 let ± 7,7 let), ki so sodelovali v projektu »Tudi starejši vadimo«, je pokazala razlike med 

spoloma in glede na starost. Merili so moč iztegovanja in upogibanja gležnja, kolena ter trupa 

in moč odmikalk trupa. V vseh meritvah so bili moški močnejši od žensk, ker imajo več 

mišične mase, statistično značilne razlike so se pokazale tudi pri iztegovanju kolena in pri 

moči gležnja v prid mlajši starostni skupini, pri ostalih meritvah glede na starost niso bile 

izmerjene statistično značilne razlike (Dolenec, 2006).  

Na vzorcu 103 starostnikov v treh slovenskih domovih za ostarele je bila izvedena ocena 

aktivne gibljivosti. Vzorec merjencev je bil razdeljen v tri skupine po starosti v letih: 56,3 ± 

5,9 let, 78,2 ± 4,1 leto in 88,7 ± 3,3 leta. Merili so rotacijo glave levo in desno, rotacijo trupa 

levo in desno, predklon sede, dotik za hrbtom z levo roko zgoraj in dotik za hrbtom z desno 

roko zgoraj. Rezultati meritev so pokazali zmanjšanje rotacije trupa in glave levo in desno pri 

starejših starostnikih, prav tako so slabše rezultate povprečne vrednosti dosegali starejši 

starostniki pri predklonu  sede in dotiku za  glavo leve in desne roke. Rotacija glave in trupa 

je tesno povezana z mobilnostjo posameznika, zlasti z degenerativnimi spremembami 

hrbtenice in posledično vpliva na učinkovitost hoje posameznika. Dotik za hrbtom pa je 

pokazatelj gibljivosti ramenskega obroča ter je tesno povezan z vsakodnevno aktivnostjo. 

Analiza stanja je pokazala upad gibljivosti s starostjo, vendar se z načrtovano in vodeno 

vadbo stanje gibalnih sposobnosti lahko izboljša (Tomažin & Ulaga, 2006). Tako je polletna 

vadba s poudarkom na moči, ki so jo starostniki izvajali v fitnesu in v sedečem položaju, 

izboljšala rezultate gibljivosti prsnega in vratnega dela hrbtenice (rotacija trupa in glave v 

levo in desno), vadba, ki so jo izvajali leže je izboljšala največje obsege gibov v predklonu 

naprej v ledvenem delu hrbtenice in okolčju, ni pa prišlo do pomembnih sprememb gibljivosti 

ramenskega obroča (Tomažin idr., 2007). 
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Ena od raziskav je obsegala stabilnost stoje starostnikov (Ulaga & Rugelj, 2006), ki je 

povezana z ravnotežjem. Ugotavljalo se je gibanje težišča telesa med mirno stojo v medio-

lateralni in antero-posteriorni smeri miže in pri odprtih očeh. Sodelovalo je 92 starostnikov 

(64 žensk in 28 moških) v starosti od 52 do 96 let s povprečno starostjo 80,5 let. Meritve so 

potekale na tenziometrijski plošči, kjer so se merili premiki in nihanje točke oprijemališča sile 

reakcije podlage v obeh smereh. Meritve niso pokazale statistično značilnih razlik med 

spoloma v nobeni od smeri gibanja težišča telesa, prav tako ni bilo razlik med najmlajšo in 

najstarejšo starostno skupino, razen pri odprtih očeh in stopalih skupaj v antero-posteriorni 

smeri. Ocenjevanje ravnotežne funkcije z Bergovo ravnotežno lestvico so merili pri 108 

starostnikih s povprečno starostjo 79,1 ± 8,9 let. Rezultati so pokazali, da imajo mlajši od 66 

let značilno boljše ravnotežje in da imajo boljše ravnotežje moški (Rugelj, 2006). Nadalje je 

raziskava pokazala, da je na zboljšanje učinkovitosti ravnotežne funkcije bistveno bolje 

vplivala vadba na fitnes napravah, in ne vadba v sedečem ali ležečem položaju (Rugelj idr., 

2007), čeprav je imela ležeča vadba za pridobivanje moči bistveno večji vpliv na izboljšanje 

ravnotežja od sedeče vadbe (Ulaga idr., 2007). 

 

Raziskava o vplivu vadbe na propriocepcijo gležnja na vzorcu 89 starejših oseb, starih med 53 

in 94 let (32 moških in 57 žensk), je nakazala, da je po šestmesečni vadbi za moč prišlo do 

pomembnega čuta za gibanje gležnja v skupini, ki je vadila sede, ni pa prišlo do izboljšanja 

propriocepcije pri skupini, ki je vadila leže ali na fitnes napravah (Palma idr., 2007). 

Na istem vzorcu starostnikov so merili tudi oceno hoje po ravnem in po stopnicah. Primerjava 

med spoloma je pokazala nekoliko slabšo izvedbo obeh testov pri ženskah zaradi prisotnih 

mobilnih hib. Zanimivi rezultati so se pojavili pri različnih starostnih skupinah, saj najstarejši 

niso bili pričakovano najslabši. Pri testu hoja naravnost so najmanj točk zbrali najmlajši, 

potem srednje stari in največ najstarejši. Pri hoji po stopnicah gor in dol, kjer se je upoštevala 

tudi pravilnost hoje in ne samo čas, so največ točk zbrali najstarejši, sledili so najmlajši in 

nato srednje stari (Jereb, 2006). Na vzorcu 37 sodelujočih so v času polletne vadbe izvedli 

tudi Tinettijev test hoje po ravnem in test hoje po stopnicah. Rezultati vadbene skupine se 

niso statistično značilno spremenili, pri kontrolni skupini pa so se rezultati testov poslabšali, 

kar je lahko znak, da so bili procesi nazadovanja v hoji zaradi staranja s pomočjo vadbe 

zaustavljeni (Jereb idr., 2007). Na splošno so sodelujoči v raziskavi ocenili, da je telesna 

vadba nujna, radi so se je udeleževali, večina jih je prvotno imela strah pred poškodbami pri 

vadbi, menili so tudi, da bi vadba morala potekati v večjih, za to namenjenih prostorih in z 
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ustreznimi pripomočki oziroma rekviziti za vadbo (Sila & Žerjal, 2006). Anketiranje po 

polletni vadbi, ki jo je obiskovalo 35 stanovalcev (17 moških in 18 žensk), je pokazalo zelo 

pozitivne odzive na vadbo, saj so udeleženci navedli, da naj bi se vadba še nadaljevala, da jim 

je bila zanimiva in všeč, ter da so se  pri vadbi počutili prijetno in sproščeno (Sila idr., 2007). 

 

Raziskave, ki v svetovnem merilu obravnavajo telesno aktivnost starejših oseb nad 65 let, so 

prav tako pokazatelji pomembnosti telesne aktivnosti na zdravje. Zelo veliko raziskav, ki 

obravnavajo splošen pregled telesne dejavnosti med starejšimi in dejanski vpliv telesne 

aktivnosti na starejše po 65. letu starosti, je bilo izvedenih v ZDA, Kanadi, Avstraliji in na 

Nizozemskem, nekaj tudi na Japonskem in Kitajskem, v Južni Afriki, Novi Zelandiji, Grčiji, 

Franciji, Avstriji, Italiji in Veliki Britaniji ter na Finskem. 

 

Splošna raziskava vključevanja starejših oseb v različne aktivnosti ameriških, kanadskih in 

avstralskih znanstvenikov je pokazala bistveno večji krog medgeneracijske mreže pri tistih 

starejših, ki se vključujejo v t.i. socialno mrežo. Pri promociji fizične aktivnosti in 

vključevanju starejših v fizično aktivnost so pomembni dejavniki: demografska struktura, 

socialni status, ekonomski status, karakterne posebnosti posameznikov, njihova izobrazba in 

motivacija, percepcija okolja in podpora posameznikom ter pravne smernice in zakonodajna 

pravila. Bistvo študije nakazuje potrebo po izgradnji nacionalne perspektive vključevanja 

starejših v telesne aktivnosti (Fuzhong idr., 2005; Strath idr., 2007). 

 

Nekaj raziskav je bilo izvedenih v različnih mestih ZDA z namenom ugotoviti splošno 

zdravstveno in  telesno  stanje  starejših ljudi  po 65. letu starosti. V  telefonskih razgovorih so 

starejše spraševali o njihovem zdravstvenem stanju, jih seznanjali s pomenom telesne 

aktivnosti za samostojno neodvisno življenje, jim svetovali, naj se aktivno ukvarjajo z vadbo 

ter jih nato spremljali več mesecev. Pri tistih, ki so bili spremljani, se je pokazala večja 

samoregulacija in nadzor nad telesno aktivnostjo (Neupert idr., 2009).  

 

Ameriške raziskave obsegajo najrazličnejše študije, ki obravnavajo starejše ljudi obeh spolov 

in različnih starosti. Splošna raziskava o oceni invalidnosti starejših ljudi v starosti od 75 do 

85 let navaja, da je predpisan, pravilno izveden program vadbe, izziv za starejše odrasle s 

fiziološkimi oslabitvami. Pri starejših se pojavljajo različne poškodbe, vezane na stabilnost, 

ravnotežje in kognitivne sposobnosti. Starejši ljudje, ki imajo  funkcionalne  omejitve,  motnje  

ravnotežja, različne bolečine in nizko telesno vzdržljivost, lahko vplivajo na sposobnosti za 
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opravljanje vsakodnevnih dejavnosti s hojo, vajami za ravnotežje, hojo po stopnicah in 

kolesarjenjem na sobnem kolesu. Pri tem sta pomembna ciljno spremljanje in 

individualizacija programa (Hirvensalo idr., 2007). 

 

Na telesno aktivnost starejših ljudi vplivata tudi varno okolje in razvita socialna kohezija. 

Znana je raziskava na vzorcu 190 starejših ljudi s povprečno starostjo 74 let iz Denverja in 

okolice, ki je pokazala, da starejši ljudje pogosteje hodijo in gredo po opravkih peš v tistih 

socialnih okoljih, ki spodbijajo varnost in socialno kohezijo (King, 2008).  

 

V presečni študiji, v kateri je sodelovalo 527 žensk starejše generacije iz 23 ameriških držav, 

je bila ugotovljena pozitivna korelacija med telesno aktivnostjo in daljšo življenjsko dobo 

(Seguin idr., 2010). 

 

Primerjava moči, gibljivosti in drže pri igranju golfa je bila narejena na 31 moških golfistih, 

starih med 55 in 79 let pred vadbo in po 8-tedenski vadbi. Testi nakazujejo bistveno večjo 

moč rok in nog ter gibljivost telesa in kontrolo drže telesa po 8-tedenski vadbi (Thompson &  

Osness, 2004).  

 

Druga študija obravnava kvantitativne teste mišične moči zgornjih in spodnjih okončin ter 

funkcionalno  telesno  pripravljenost  pri ženskah in moških v starosti od 54 do 75 let. Merili 

so moč leve in desne roke v stisku pesti z dinamometrom, kar je pokazalo bistvene razlike v 

moči med desno in levo roko, v prid desni prednostni roki pri obeh spolih in vseh starostnih 

skupinah. Prav tako se je pokazalo upadanje moči od mlajše do starejše skupine, pri moških 

za polovico in pri ženskah za 64 %. Podobne razlike so  tudi  pri gibljivosti rok in nog, le-ta se 

s starostjo pri obeh spolih zmanjuše, bolj pri ženskah. Test vstajanje s stola 30 sekund prav 

tako nakazuje zmanjšanje povprečnega števila ponovitev od 16,4 pri 60-letnih moških na 9,7 

pri 90-letnikih ter pri ženskah od 14,5 pri 60-letnicah na 8 pri 90-letnicah (Bohannon, 2002). 

 

Raziskava z namenom zmanjšati poškodbe in padce ob redni telesni vadbi je bila izvedena v 

ZDA med starejšimi odraslimi, ki živijo v domu za upokojence. Sodelovalo je 16 oseb (13 

žensk in 3 moški) v starosti od 60 do 92 let. Padci v ZDA predstavljajo 90 % zlomov kolkov, 

razlog  za  padce  so  slabo  ravnotežje,  šibke  mišice  spodnjih  okončin, zmanjšana prožnost, 

počasen reakcijski čas, slabši vid in splošno poslabšana mobilnost telesa. Za krepitev telesa so 

izvajali aerobne vaje v kombinaciji s stojo na eni nogi, čepenjem, korakanjem, dotikanjem 

pet, vaje z žogo za stabilnost, testirali so hojo 6 minut in gibljivost spodnjih okončin, delali so 
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z utežmi in elastičnimi trakovi. Program je potekal 3-krat tedensko po 60 minut 10 tednov. 

Ugotovitve  so  pokazale,  da redna  vadba  večkrat  tedensko  po 60  minut vpliva na ojačanje  

celega telesa, boljšo gibljivost in ravnotežje. Sodelujoče je motiviral viden napredek in dobro 

počutje, saj se je znižala telesna teža, postali so močnejši in samozavestnejši (DiBrezzo idr., 

2005). 

 

Pilotna raziskava gibalno oviranih starostnikov v ZDA s povprečno starostjo 77,2 leti je 

pokazala, da že 12- tedenska usmerjena vadba trikrat tedensko pripelje do izboljšav pri hoji 

ter izboljšanju splošne funkcije in mišične moči. Pri sodelujočih se je povečala hitrost hoje iz 

0,85 m/s na več kot 1,0 m/s (tudi 1,5 m/s) ter vzdržljivost iz 305 metrov v 5 minutah na 350 

metrov (Protas & Tissier, 2009). 

 

Presečno študijo funkcionalne sposobnosti za starejše ženske so izvedli v južni Braziliji in 

ZDA. Uporabili so Fullertonovo testno baterijo, kjer so merili indeks telesne mase, hojo 6 

minut, vstani in pojdi, dotik roke zadaj ter vstajanje s stola. V raziskavi je sodelovalo 1.033 

udeleženk. Študija je pokazala doseganje boljših rezultatov pri Američankah v primerjavi z 

Brazilkami. Zaključki dajejo smernice o normalnih nihanjih funkcionalne sposobnosti pri 

starejših  ženskah,  poleg  tega  pa  omogočajo  načrtovanje  boljšega osveščanja  o pozitivnih 

učinkih gibanja zlasti v razvoju zdravstvene politike za starejše v Braziliji (Krause idr., 2009). 

 
V Kaliforniji je bila na majhnem vzorcu 8 moških in 14 žensk v starosti od 60 do 79 let 

narejena  študija  o  učinku  6-tedenske  fitnes  vadbe  na  moč in gibljivost. Za vsako vajo so 

udeleženci na fitnes napravi naredili 12 do 15 ponovitev, pred tem so se 20 minut ogrevali in 

delali raztezne vaje. V kontrolni skupini je sodelovalo 15 starostnikov iste starosti. Obe 

skupini so testirali pred in po vadbi po Fullertonovi testni bateriji za merjenje funkcionalne 

telesne pripravljenosti: hojo 6 minut, vstajanje s stola 30 sekund, dotik rok na hrbtu, vstani in 

pojdi ter stisk pesti. Kontrolna skupina je pokazala bistveno manjšo telesno pripravljenost, pri 

testni skupini pa so bili boljši rezultati pri testih moč roke, gibljivost ramen, število ponovitev 

pri vstajanju s stola, hitrost hoje ter vstani in pojdi (Cavani idr., 2002). 

 

Podobno raziskavo so izvedli tudi v Oregonu s sodelovanjem 22 žensk in moških v starosti od 

78 od 86 let. Po 10-tedenskem programu usposabljanja, ki je temeljil na dejavnostih 

vsakdanjega življenja, so prav tako uporabili test funkcionalne telesne pripravljenosti in prišli 

do podobnih zaključkov (Dobek idr., 2006). 
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V Nebraski so izvedli raziskavo splošnega stanja in fizične aktivnosti podeželskih žensk. V 

raziskavi je sodelovalo 225 srednje starih žensk s povprečno starostjo 57,9 let. Merili so 

indeks telesne mase (ITM), ki je pokazatelj prehranjenosti. Pri premajhni teži je vrednost 

manj ali enaka 19,9 kg/m
2
, pri normalni teži se pojavlja vrednost od 20 do 24,9 kg/m

2
, pri 

prekomerni teži od 25 do 29,9 kg/m
2 

in pri debelosti 30 ali več kg/m
2
. Merili so tudi odstotek 

maščobe, največjo porabo kisika, moč leve in desne roke, testirali so vstajanje s stola ter 

vstani in pojdi. Pri 37,8 % žensk je bil ITM previsok, saj je povprečna vrednost vseh znašala 

31,6 kg/m
2
. Previsok je bil tudi odstotek maščobe, ki je znašal 37,7 %, poraba kisika je bila 

nizka, in sicer 20,12 ml/kg/min, moč stiska pesti desne roke je bila v povprečju 26,2 kg in 

moč stiska pesti leve roke 24,5 kg, povprečen rezultat vstani in pojdi je bil 26,6 sekund ter 

vstajanje s stola 18,5 ponovitev v 30 sekundah. Kar polovica jih je menila, da je njihovo 

zdravstveno stanje slabo, pri 45,8 % se pojavlja artritis in pri 32 % previsok krvni tlak 

(Hageman idr., 2005). 

 

Na univerzi v Wisconsin-Milwaukee so raziskali vpliv kombinirane debelosti in telesne 

dejavnosti na zdravje starejših ljudi. Na vzorcu 137 starejših ljudi s povprečno starostjo 69 let 

so merili indeks telesne mase, krvni tlak in glukozo na tešče. Spremljali so telesno aktivno 

skupino, ki  je  izvajala  korakanje  na  elektronskem  pedometru  in neaktivno skupino. Pri 

aktivni skupini so izmerili nižji sistolični in diastolični krvni tlak, prav tako so nižji sistolični 

in diastolični krvni tlak izmerili pri ljudeh z normalnim indeksom telesne mase. Podobno  

nižje  vrednosti  so  se  pokazale  tudi  pri  merjenju glukoze na tešče. Na splošno je raziskava 

pokazala, da je potrebno pri starejših ljudeh nameniti enaka prizadevanja za povečanje telesne 

aktivnosti in zmanjšanje debelosti (Swartz idr., 2008). 

 

Zelo podobna raziskava je bila izvedena na vzorcu 181 neaktivnih starejših (91 žensk in 90 

moških) s povprečno starostjo moških 69,7 in žensk 70,7 let v Detroitu. Indeks telesne mase 

je pokazal v povprečju prekomerno težo pri obeh spolih, večina se tudi ni ukvarjala s telesno 

vadbo (Cardinal, 1997). 

 

V Arizoni (Klein idr., 2002) so spremljali funkcionalno telesno pripravljenost, moč in 

gibljivost pri 73 do 94 let starih ženskah in moških, ki so bili vključeni v program 5-tedenske 

vadbe. Napredek pred in po vadbi  se  je pokazal v večini testov, ki  merijo  moč  in gibljivost, 

razen pri ramenskem obroču, prav tako ni bilo zaznavnih razlik v testih funkcionalne telesne 

pripravljenosti (vstani in pojdi ter vstajanje s stola).  
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Vpliv hoje na zdravje so spremljali v longitudinalni študiji Univerze v Kaliforniji, San 

Francisco, v kateri je sodelovalo 7.527 starejših žensk in moških v starosti 70 let in več. 

Raziskava je pokazala, da kar 14,5 % moških in 8,9 % žensk redno hodi vsak dan, 

zanemarljivo število  jih hodi 4 do 6 oziroma 2 do 3 dni na teden, nikoli pa 46,2 % moških in 

59,1 % žensk. Zanimiva je bila primerjava zdravstvenega statusa in hoje, kjer se je pojavila 

korelacija med boljšim zdravjem in hojo (Früs idr., 2003).  

 

Rezultati meritev 6-mesečnega programa hoje so znani iz Pittsburga in Baltimora. 25 

sodelujočih nekadilcev z ishemičnim miokarditisom (8 žensk in 17 moških) v starosti od 61 

do 77 let je pol leta izvajalo program hoje. Rezultati so pokazali povečanje mišične mase, 

znižanje krvnega tlaka, znižanje holesterola, tako HDL kot LDL, in povečanje trigliceridov, 

nespremenjena pa je ostala vrednost največje porabe kisika oziroma aerobna kapaciteta 

(Neumann idr., 2006).  

 

Na hojo kot vsakodnevno telesno aktivnost pri starejših ljudeh vplivajo tudi sociokulturni 

dejavniki, kar je pokazala raziskava v Milwaukeeju. V raziskavo je bilo vključenih 131 

moških s povprečno starostjo 70,5 let in 284 žensk s povprečno starostjo 71,5 let različnih 

nacionalnosti: belci, črnci, aziati, ameriški Španci, ameriški Indijci, Havajci in prebivalci 

Pacifiških otokov. Sodelujoče se spremljali 7 dni s pedometrom, ki je štel opravljene korake 

na dan. Večvariacijska analiza je pokazala, da je število korakov bistveno povezano z etnično 

skupino  oziroma  nacionalnostjo,  spolom,  izobrazbo, BMI  indeksom, prihodki  in  statusom 

upokojitve. Več korakov dnevno so naredili moški, največ belci in najmanj črnci, tisti z višjo 

izobrazbo in večjimi dohodki, tisti, ki so še aktivno zaposleni in tisti, ki imajo manjši indeks 

telesne mase (Strath idr., 2009). 

 

Program hoje pri starejših ljudeh nad 76 let ± 5 let, ki bivajo v stanovanjskih skupnostih za 

starejše in imajo poškodbe, ki lahko privedejo do invalidne mobilnosti, lahko bistveno 

izboljša splošno ravnotežje in mobilnost. Sodelujoči v raziskavi so izvajali klasičen program 

hoje 1 uro 3-krat tedensko. Program je trajal 6 tednov, skupaj 18 srečanj (Marsh idr., 2009). 

 

Raziskave moči rok so znane iz Texasa, kjer so v presečni študiji zajeli 224 starejših od 65 do 

92 let. Merili so stisk pesti obeh rok z dinamometrom ter moč vleka pod različnimi koti s 

pomočjo goniometra. Pri vseh skupinah se je kot močnejša pokazala desna roka, tako pri 

moških kot ženskah, moč obeh rok pa je s starostjo močno upadla, in sicer se je pri moških 
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moč desne roke zmanjšala za 41 % in moč leve roke za 43 %, če primerjamo skupino od 65 

do 69 let in skupino nad 85 let, pri ženskah pa se je, če primerjamo obe  starostni  skupini,  

tako moč desne kot leve roke zmanjšala za 27 %. Podobno upadanje moči se je pokazalo tudi 

s testom vleka pod različnimi koti (Stegink Jansen idr., 2008). 

  

Projekt LIFE (Leisure time activity counseling to Improve Fitness in Elders) je projekt 

partnerstva za povečanje fizične aktivnosti starejših s kroničnimi boleznimi ter obsega 

prostočasne dejavnosti in  svetovanje za izboljšanje sposobnosti starejših. Izoblikovali so ga v 

Durhamu. Temelji na preizkušenih konceptualnih modelih in intervencijskih strategijah za 

zboljšanje zdravstvenega stanja starejših. Fizična aktivnost se izvaja po testu funkcionalne 

telesne aktivnosti 3 in 6 mesecev (čas hoje 10 metrov, vstajanje s stola 30 sekund, vstani in 

pojdi, hoja 6 minut). Raziskava je zajela 165 veteranov v povprečni starosti 70 let in več. Pri 

udeležencih, vključenih v raziskavo, se je pokazal napredek pri vseh parametrih testa 

funkcionalne telesne pripravljenosti. Iz projekta je razvidno, da partnerstvo primarne 

zdravstvene storitve in ustrezne vadbe za starejše učinkovito vpliva na večjo telesno dejavnost 

starejših (Morey idr., 2006).  

 

S starostjo se pojavijo spremembe v mišično-skeletnem in živčno-mišičnem sistemu ter v 

zaznavanju čutil, kar sproži povečano tveganje za poškodbe in padce. Pri tem ima pomembno 

vlogo stabilnost v kolenu, kar je pokazala primerjalna raziskava na skupini mladih in starejših 

ljudi nad 65 let. Za starejše je pomembno, da se zavedo motenj v sistemu ter se nanje pravilno 

odzovejo. Vaja, kjer se izvaja stoja na eni nogi s počepanjem, najprej z odprtimi očmi  in   

nato  miže,  je  pokazala  bistvene  razlike  med  mlajšo  in  starejšo  generacijo,  saj starostne 

spremembe, povezane s senzo-motoričnim sistemom zahtevajo večjo mišično aktivnost za 

stabiliziranje kolenskega sklepa (Madhavan idr., 2005 & 2009). 

 

V kanadskem centru za aktivnost starejših so razvili program podpore za izvajanje telesne 

aktivnosti v domačem okolju (HSEP – The Home Support Exercise Program). Program 

obsega  vaje  za  gibljivost, ravnotežje, vzdržljivost in moč. V raziskavo so vključili vzorčno 

skupino 40 starejših oseb nad 65 let, ki je vadila doma, in  kontrolno skupino, ki je  štela 37 

oseb in ni bila telesno aktivna. Primerjave testov pred začetkom in na koncu vadbe so 

pokazale boljše rezultate vseh parametrov, prav tako so bili beleženi v primerjavi s kontrolno 

skupino boljši rezultati pri vadeči skupini (Shanthi J. Johnson idr., 2003). 
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Za ljudi z zmanjšano mobilnostjo je kanadski center razvil aerobni fitnes test (CAFT – 

Canadian aerobic fitness test), ki omogoča povečanje gibljivosti telesa pri tistih, ki imajo 

težave z gibljivostjo zaradi možganskega tumorja, cerebralne paralize, spine bifide, 

parkinsonove bolezni, multiple skleroze, amputacije okončin itd. Aerobna  aktivnost poteka v  

fitnesu s poudarkom vadbe na kolesu in stalnim merjenjem porabe kisika ter srčnega utripa 

(Longmuir & Shephard, 1995). Vendar je  zelo  malo  starejših  ljudi, ki  so  sposobni, da bi 

dosegli pri testu vadbe na kolesu maksimalne rezultate, kar je pokazala pilotna raziskava, 

izvedena na vzorcu 20 starejših v starosti od 71 do 78 let na inštitutu Cooper v Dallasu z 

meritvami po 6 in 12 mesecih vadbe na kolesu (Church idr., 2008). 

 

Znane so tudi kanadske raziskave uporabe aparata ActiGraph za spremljanje dnevne telesne 

dejavnosti posameznika. V eni od raziskav so z aparatom spremljali 106 udeležencev, ki so se 

razdelili v dve skupini: v prvi je bilo 54 bolj telesno dejavnih udeležencev in v drugi 52 

običajno aktivnih. Spremljava je potekala teden dni. Rezultati so pokazali bistveno večjo 

dnevno aktivnost pri udeležencih, ki so že v osnovi telesno bolj aktivni (Pruitt idr., 2008). V 

naslednji raziskavi je sodelovalo 38 udeležencev s povprečno starostjo 69,7 let. Udeleženci, ki 

so sodelovali v raziskavi, so bili spremljani 7 dni. Na zapestje so jim pripeli aparat ActiGraph, 

s katerim so beležili dnevne telesne premike. V povprečju so bili udeleženci močno telesno 

dejavni 68 minut dnevno, čeprav se je pri 65 % to zgodilo kot občasna dejavnost. Najbolj so 

bili aktivni v dopoldanskem času od 8. do 12. ure, za aktivnosti pa so porabili v povprečju 14 

ur na dan (Copeland & Esliger, 2009).  

 

Zanimiva je kanadska študija o vplivu hoje in argentinskega tanga na ravnotežje pri ljudeh, 

starih od  62 do 91 let. Obe  skupini,  skupina argentinskega tanga  in  skupina za hojo, sta 

izvajali program 2-krat tedensko po dve uri 10 tednov. Rezultati testiranj ABC testa (The 

Activities-specific Balance Confidence), normalne in hitre hoje ter vstani in pojdi pred in po 

programu ter en mesec po programu so pokazali večji napredek pri skupini, ki je 10 tednov 

plesala argentinski tango, kar daje ideje za krepitev ravnotežja s pomočjo plesa (McKinley 

idr., 2008).  

 

Raziskava o vplivu 10-tedenskega tradicionalnega plesa na izboljšanje statičnega in 

dinamičnega ravnotežja pri starejših iz Grčije opisuje, da tradicionalni grški ples bistveno 

izboljša ravnotežje in nadzor telesa pri starejših. V raziskavi je aktivno sodelovalo 20 žensk in 

6 moških s povprečno starostjo 70,9 let, ki bivajo v stanovanjski skupnosti. Razlike med 
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aktivno in kontrolno skupino so se po vadbi plesa pokazale v večji splošni stabilnosti telesa in 

povečanju medenične rotacije (Sofianidis idr., 2009).  

 

Raziskavo o vplivu plesa na izboljšanje fizičnih aktivnosti v starejšem obdobju so izvedli tudi 

na Novi Zelandiji. Ples je način telesne dejavnosti, ki starejšim odraslim omogoča izboljšanje 

telesne funkcije, zdravje in dobro počutje. Pokazalo se je, da ples bistveno izboljša aerobno 

moč, vzdržljivost, moč in prožnost, ravnotežje in gibljivost telesa. Ples naj bi vplival na 

izboljšanje mineralne sestave kosti in mišično moč ter zmanjšanje razširjenosti padcev in 

tveganje za zdravje srca in ožilja (Keogh idr., 2009). 

 

Na Nizozemskem (Hopman-Rock & Westhoff, 2002) je potekala študija o počutju in zdravju 

starejših ljudi v starosti od 75 do 85 let. Zajela je 551 oseb, od tega 13 % aktivnih na različnih 

podorčjih. Študija je bila del nacionalnega programa za aktivno in zdravo staranje AWH (The 

Aging Well and Healthiy). Celotna skupina je sodelovala v izpolnjevanju vprašalnika o 

splošni oceni stanja, subjektivni oceni zdravstvenega stanja in neodvisnosti. Spremljali so 

krvni tlak in srčni utrip. Cilj projekta je bil aktivirati čim večjo skupino k telesni aktivnosti in 

po 6 mesecih so udeleženci poročali, da so se začeli ukvarjati s hojo (23 %), kolesarjenjem 

(20 %), plavanjem (20 %) in telesno vadbo (12 %). Rezultati so pokazali v povprečju znižanje 

krvnega pritiska in splošno boljše počutje.  

 

Presečna študija, prav tako na Nizozemskem, je zajela moške in ženske, stare od 56 do 89 let. 

V programu vadbe so  merili  izometrično  moč  mišic iztegovalk kolena pred in po vadbi. 

Program vadbe je obsegal vaje: vstajanje s stola, hojo, rahle počepe ter dvigovanje noge do 

iztegnitve ob sedečem položaju. Mišična moč iztegovalk kolena se je po 12-tedenski vadbi 

statistično značilno povečala, test hoje 20 metrov pa so sodelujoči opravili v hitrejšem času 

kot pred vadbo (Boshuizen idr., 2005). 

 

O splošni oceni zdravstvenega stanja starejših Nizozemcev je bila izvedena raziskava, ki je 

zajela 2.350 ljudi, starejših od 50 let. Udeleženci so izpolnili vprašalnik o splošnem socialnem 

statusu, načinu  življenja,  zdravstvenem  stanju,  kajenju  in  pitju  alkohola  ter  ukvarjanju s 

športom. Končno poročilo je pokazalo, da je bilo športno aktivnih 34,6 %, ki so ali obiskovali 

fizioterapevtske vaje ali se ukvarjali s hojo, tekom, kolesarjenjem, telovadbo, namiznim 

tenisom, plavanjem, vrtnarjenjem ali badmintonom. Kar 26,9 % je navedlo, da popijejo do 5 
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kozarcev alkohola na teden, kadilcev je bilo 13,2 % ter v povprečju 11,1 % predebelih z BMI 

indexom 30 in več. Zanimivo je, da so imeli ljudje, ki so sodelovali pri hoji, zajete vse 

motivacijske dejavnike, kar pomeni, da je bila hoja za izvrševanje telesne aktivnosti zaželena 

možnost za skoraj vse starejše (Stiggelbout idr., 2008). 

 

Raziskava o fizični sposobnosti japonskih starostnikov po skupinah v starosti od 60 do 89 let, 

v kateri je sodelovalo 1.042 moških in žensk, je pokazala upadanje fizičnih sposobnosti pri 

skupini 80-letnikov v primerjavi z ostalimi skupinami 60-, 65-,70- in 75-letnikov. Merili so 

telesno višino in telesno težo, potisno in odrivno moč roke, navpični skok, dotikanje plošče z 

eno roko, korakanje, reakcijski čas in vitalno kapaciteto. Za vse parametre, razen za reakcijski 

čas, ki se z leti povečuje, so bile s povečano starostjo beležene zmanjšane vrednosti pri obeh 

spolih, najvišje vrednosti so dosegli 60-letniki in najnižje 80-letniki (Demura idr., 2003). 

 

Študija Nakanojo, ki se od leta 2000 izvaja na Japonskem, določa podroben pregled 

dejavnikov, ki vplivajo na običajno telesno aktivnost ter odnose med to aktivnostjo in zdravje 

pri starejših. Ugotovili so, da vsak korak prispeva k izboljšanju zdravstvenega stanja pri obeh 

spolih. Mejna vrednost za boljše zdravstveno telesno in psihično počutje je  med 4000 in 8000 

koraki na dan oziroma vsaj 20 minut zmerne hoje na dan s hitrostjo približno 1,4 m/s, kar 

pomeni približno 5 km na uro. Ugotavljali so tudi vpliv sončne svetlobe na počutje ter prišli 

do rezultatov, da padavine in zunanja temperatura okoli 17° C zmanjšujeta telesno aktivnost. 

To pomeni, da je pri načrtovanju posegov za povečanje običajne fizične aktivnosti starejših 

odraslih potrebno upoštevati klimatske sezonske spremembe (Aoyagi & Shephard, 2010).  

 

Naslednja raziskava na Japonskem se je dotaknila morebitne povezave med kazalniki fizične 

sposobnosti (hoja, izometrična moč okončin, statično in dinamično ravnotežje) in oceno 

kakovosti telesne dejavnosti pri navidezno zdravih starejših odraslih. V raziskavi je 

sodelovalo  76  moških  in  94 žensk,  starih  od 65 do 84  let. Vsak  udeleženec  je  eno  leto 

nosil pedometer/accelerometer. Meritve so obsegale povprečno več korakov vsak dan in 

trajanje dejavnosti na intenzivnost. Dogovorjeno je bilo, da se instrument odstrani na 3 ure za 

več kot 5 % delovnih dni. Ti podatki v časovnih presledkih so bili izključeni iz analize. Ob 

koncu  leta so rezultati pokazali pozitiven odnos med trajanjem dnevne dejavnosti in številom 

opravljenih korakov, zlasti pri osebah, starih 75 let in več. Po drugi strani statično in 

dinamično ravnotežje ni bilo povezano z meritvami s pedometerom/accelerometerom.  
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Linearna in eksponentna regresija je pokazala pozitivno povezavo med hitrostjo hoje in 

števcem korakov. Maksimalno število opravljenih korakov je bilo 13.700 na dan, kar je 

pomenilo 62 minut hoje dnevno. Pri tem hitrost hoje ni bila večja pri osebah, ki so presegle 

7.000 - 8.000 korakov dnevno (15 - 20 minut hoje na dan). Dostopni podatki so pokazali, da 

pomeni pozitivno vzdrževanje fizične kondicije pri tistih starejših ljudeh, ki naredijo vsaj 

7.000 - 8.000 korakov na dan ali hodijo 15 - 20 minut dnevno (Aoyagi idr., 2009). 

 

V raziskavi, ki je bila prav tako izvedena na Japonskem, so ob sodelovanju 40 starejših oseb, 

ki so imeli težave s hojo, preverjali ravnotežje in sposobnost hoje po stopnicah. Sodelujoči so 

bili vključeni v 12 tedensko vadbo, ki je potekala 2- do 3-krat tedensko po 40 minut. V 

vadbeni skupini so sodelujoči v primerjavi s kontrolno skupino dosegli opazen pozitiven 

napredek v hoji po stopnicah in ravnotežju (Hiroyuki idr., 2003).  

 
Zanimiva je kitajska raziskava, izvedena z namenom ugotoviti, ali imajo starejši golfisti, 

aktivni vse življenje, boljše statično in dinamično ravnotežje od enako starih zdravih moških, 

ki se z golfom nikoli  niso ukvarjali. Spremljali so  nadzor  nagiba  telesa in  naravnanost noge  

naprej. Rezultati so pokazali, da so golfisti ohranili precelj daljši čas v statični naravnanosti 

ene noge v primerjavi s kontrolno skupino, dosegli so manjši nagib telesa v stran ter boljši 

statični in dinamični nadzor nad telesom, kar je rezultat ponavljajočih se nihanj in prenosa 

teže pri igranju golfa (Tsang & Hui-Chan, 2010). 

 

Avstralska raziskava ženske populacije starostnikov v starosti od 70 do 89 let iz Sydneya je 

na  vzorcu  19  žensk obravnavala  pomen sile oziroma moči obstojnosti spodnje okončine kot 

pomemben napovedovalec funkcionalnega delovanja. Funkcionalne omejitve pri hoji, hoji po 

stopnicah in vstajanju s stola vedno bolj prevladujejo pri ljudeh, starejših nad 70 let. Ženske, 

ki so sodelovale v raziskavi, živijo v skupnosti ali samostojno doma ob medicinski pomoči. 

Program vadbe je trajal 6 mesecev, sama testiranja pa so obsegala meritve indeksa telesne 

mase, hojo 6 minut, vstajanje s stola, moč plezanja navpično navzgor in merjenje izometrične 

moči kolenskih mišic iztegovalk. Skupina  sodelujočih  je  imela  v  povprečju  normalno  

težo  s povprečnim indeksom telesne mase. Po vadbi so se kot statistično značilne razlike 

pokazale pri hoji 6 minut in plezanju navpično navzgor, ne pa pri vstajanju s stola. Raziskava 

ponuja nove vpoglede v etiologijo funkcionalnih omejitev  in  predlaga  utemeljitev za 

vključitev veljavnosti nadzora v ocene za izvajanje intervencijskih strategij pri starejših 

odraslih, pri katerih obstaja tveganje invalidnosti (Seynnes idr., 2005). 
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Iz Sydneya je znana tudi raziskava mišičnega respiratornega treninga pri 26 starejših ženskah 

nekadilkah, v starosti od 60 do 69 let, 13 jih je sodelovalo v 8-tedenskem treningu in 13 kot 

kontrolna skupina. Merili so  respiratorno vitalno  kapaciteto, RM moč (maksimalni pritisk pri 

vdihu in izdihu), mišično vzdržljivost pri vdihu in test hoje 10 minut s spremljanjem srčnega 

utripa. Rezultati po 8-tedenskem treningu so pokazali minimalno povečanje vitalne 

kapacitete, pri RM moči se je maksimalni pritisk ob vdihu zmanjšal in povečal pri izdihu, 

mišična vzdržljivost pri vdihu pa se je povečala. Srčni  utrip  pri  hoji se je zmanjšal, povečala 

pa se je hitrost hoje. Rezultati kažejo, da je program usposabljanja primeren in da ga lahko 

izvajajo starejši odrasli varno in brez težav (Watsford & Murphy, 2008).  

 

Program telesne aktivnosti so izvajali v Melbournu v okviru raziskovalne zdravstvene 

fundacije, kjer je v raziskavi sodelovalo 116 starejših, od tega 85 % žensk, s povprečno 

starostjo 64,4 leta. Program je trajal 6 mesecev s streningom na moči in jogo oziroma Tai Chi,  

končalo pa ga je 88 vključenih sodelujočih. Po vadbi so izvedli meritve hoje 6 minut, vstani in 

pojdi ter stopanje na in sestopanje s stopnice 15 sekund (step test). Step test je pokazal pri 

vseh 12,3 % napredek, hoja 6 minut pri starejših 2 % in pri mlajših 5,2 % napredek ter vstani 

in pojdi pri vseh 12,5 % napredek (Hill idr., 2007). 

 

Vpliv hoje na splošno počutje žensk v starosti od 60 do 75 let so zajeli v raziskavi iz Zahodne 

Avstralije. Pri sodelujočih ženskah so spremljali učinke 8 minutne hoje s hitrostjo 4,5 km/h na 

krvni tlak, holesterol, trigliceride, glukozo  in  porabo  kisika ter mišično moč mišic kolena in 

kolkov, in sicer pri skupini, ki je hodila po pesku in skupini, ki je hodila po trdi podlagi. Na 

splošno so rezultati meritev po izvedenem 8-tedenskem programu hoje pri obeh skupinah 

pokazali zmanjšane vrednosti vseh merjenih fizioloških parametrov in povečanje mišične 

moči vseh skupin mišic kolena in kolkov, pri tem ni bilo bistvenih razlik med skupino, ki je 

hodila po pesku, in skupino, hodečo po trdi podlagi (Morrison idr., 2009).   

 

Iz Avstralije je znana tudi študija, ki je preučila učinek aerobne telesne vadbe na moč in 

mišično maso spodnjih okončin pri predhodno sedentarnih, zdravih starejših moških (med 70 

in 80 let). Vadba je obsegala 30 do 45 minut vožnje na sobnem kolesu pri 50 do 70 % 

maksimalne porabe kisika 16 tednov, 3-krat na teden. Vsak četrti teden je bilo obdobje 

počitka. Primerjava s kontrolno skupino je pokazala povečanje moči spodnjih okončin, 

povečanje mišične mase v zgornjem delu spodnjih okončin in povišanje maksimalne porabe 

kisika. Rezultati raziskave so dokazali, da sobno kolo spodbuja izboljšanje živčno mišične  
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funkcije pri starejših moških, vendar za kratek čas. Na splošno za starejše prebivalstvo redna 

uporaba sobnega kolesa lahko pomeni sredstvo za povečanje aerobne sposobnosti, povečanje 

moči in mišične mase v zgornjem delu spodnjih okončin, vendar samo v obdobjih redne 

aktivnosti, kajti ob neaktivnosti se učinki treninga hitro izgubijo (Lovell idr., 2010). 

 

Splošna raziskava iz Južnoafriške republike predstavlja telesne aktivnosti starejših žensk s 

povprečno starostjo 65 let in moških s povprečno starostjo 67 let. V raziskavi je sodelovalo 52 

moških  in 70 žensk. Telesno aktivnost so ugotavljali na osnovi izpolnjevanja vprašalnika 

IPAQ (The International Physical Activity Questionnaire), ki je bil oblikovan kot instrument 

za  nadzor  telesne  aktivnosti   oziroma  neaktivnosti, ter  vprašalnika  YPAS  (Yale  Physical  

Activity Survey), ki meri porabo energije. Metoda IPAQ temelji na štirih dolgih in štirih 

kratkih  vprašalnikih,  ki  jih  sodelujoči  rešujejo  v  telefonskih  razgovorih ali  centrih,  ki se  

ukvarjajo s telesno dejavnostjo prebivalstva. IPAQ instrumenti so sprejemljivi merilni 

instrumenti za spremljanje populacijske ravni telesne dejavnosti odraslih v različnih okoljih 

(Craig idr., 2003). Cilj te študije je bil oceniti veljavnost in zanesljivost mednarodnih 

vprašalnikov IPAQ in YPAS pri starejših južnoafriških odraslih. Vprašanja vključujejo 

ukrepe za  tedensko  porabo energije  za  gospodinjstva,  delo  v hiši  in izven  nje, živahno in 

zmerno aktivnost, hojo in druženja. Vprašalnik telesne aktivnosti je pokazal manjšo telesno 

aktivnost pri moških in večjo pri ženskah, prav tako je bila poraba energije manjša pri moških 

kot pri ženskah (Kolbe-Alexander idr., 2006). 

 

Cilj francoske študije je bil analizirati razlike v biomehanskih parametrih med starejšimi in 

nadzor udeležencev pri pospešitvi ter ocenitvi nadzora ravnotežja. Spremljali so 14 starejših 

udeležencev, ki so izvedli korak od začetne statične drže na 7 cm visoko ravno ploščo. 

Ugotovili so, da starejši ljudje porabijo sorazmerno več časa v fazi naravnanosti, kajti merjeni 

parametri so pokazali, da so  anteroposteriorne  in  mediolateralne  sile  na  koleno za podporo 

okončin in nagib med težo prenosa bistveno manjše pri starejših ljudeh. To povzroči tudi 

zmanjšanje kontrole za podporo ravnotežja (Michel-Pellegrino idr., 2008). 

 

Poročilo finske raziskave obsega študijo o razlikah med starejšimi ljudmi nad 65 let, ki so že 

imeli izkušnje s padci (vključenih 37 starejših),  in tistimi,  ki teh  izkušenj še niso imeli nikoli 

(vključenih 58 starejših). Opravljeni so bili statični in dinamični testi z uporabo plošče, BBS 

testom  (Berg balance scale),  vizualno  analizo hoje in meritvijo moči mišic nog. Ugotovljene 
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so bile statistično značilne razlike v vseh primerjalnih testih v prid skupini, ki še nikoli ni 

imela izkušenj s padci (Laxaback idr., 2008). 

 

V Veliki Britaniji so izvedli raziskavo, v kateri so po spletni strani zajeli naključno izbrane 

starejše ljudi v starosti od 60 do 88 let. Povabilu se jih je odzvalo 302, od teh  jih  je  157 

sodelovalo kot  vadbena  skupina  in 145 kot kontrolna skupina, skupaj 115 moških in 187 

žensk. 38 % sodelujočih je na vprašanje o oceni zdravja odgovorilo, da imajo različne težave, 

29 % jih je menilo, da je njihovo zdravje dokaj dobro in 33 % jih je bilo z zdravjem 

zadovoljnih. Preko  spleta  so jim dajali nasvete za prilagojeno vadbo z namenom spodbujanja 

telesne aktivnosti za ohranjanje ravnotežja in moči. Skupina izbranega vzorca je poročala o  

nekoliko višjih ocenah ravnotežja in sposobnosti od kontrolne skupine. Glavni namen 

raziskave je bila ugotovitev, da primerna spletna stran lahko motivira nekatere starejše ljudi, 

da začno izvajati vaje za ravnotežje in moč (Nyman & Yardley, 2009).  

 

Italijanska raziskava o domači vadbi za oslabele starejše ljudi je bila izvedena na 20 

sodelujočih v starosti od 71 do 96 let. Ugotavljali so oceno funkcionalne usposobljenosti z 

indeksi samostojnosti v vsakdanjem življenju, za oceno gibalnih sposobnosti so bili 

uporabljeni testi statičnega in dinamičnega ravnotežja, test hoje po Tinettiju, vstani in pojdi, 

sedi in dotakni ter 30 sekundno  vstajanje  s  stola. Vadba  je  potekala  v  domačem okolju in 

je vsebovala 8 vaj. Aktivno vadbo je izvajalo 10 udeležencev, 10 jih je sodelovalo kot 

kontrolna skupina. Celotna vadba je potekala 4 mesece pod nadzorom kineziologa. Vadeča 

skupina je izboljšala rezultate v vseh izmerjenih testih, in sicer za 13,27 % v testu ravnotežja 

in za 15,58 % v testu hoje. Čas v testu vstani in pojdi se je skrajšal za 10,45 %, največjo 

spremembo pa so dosegli na testu sedi in dotakni, kjer je napredek znašal 40,8 %. Tudi 

rezultati, dobljeni z vprašalniki o dejavnostih vsakdanjega življenja, so v vadbeni skupini 

pokazali ohranitev in v nekaterih primerih izboljšanje dnevnih aktivnosti. Kontrolna skupina 

je v celoti poslabšala rezultate v vseh testih (Schena, 2006). 

 

Navedene razsikave, izvedene v Sloveniji in tujini, kažejo na pomemben vpliv vadbe na 

kvaliteto življenja pri starejših osebah. Povzamemo lahko, da aktivno življenje omogoča 

boljše počutje, vpliva pozitivno na zdravje ter na večjo samostojnost in neodvisnost tudi v 

kasnejšem obdobju. 
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2.2     GIBALNE  SPOSOBNOSTI 

 

 

 

Sposobnosti, ki človeku omogočajo izvedbo gibov, imenujemo gibalne sposobnosti (Pistotnik, 

2003). Sem štejemo vse dimenzije, ki vplivajo na posameznikovo gibalno učinkovitost, in od 

katerih je odvisno izvajanje gibalnih nalog (Šturm & Strojnik, 1994). Človekovo gibanje pri 

dnevnih opravilih, profesionalnem delu in športu je odvisno od njegovih sposobnosti, 

značilnosti in znanj. Gibalne sposobnosti so prirojene in pridobljene, kar pomeni, da je že pri 

rojstvu določena  stopnja, do katere se bodo lahko sposobnosti razvile (Pistotnik, 2003).  

 

Prva spremljanja človekovih gibalnih sposobnosti segajo v začetek 20. stoletja. Prvi testi za 

merjenje gibalnih sposobnosti so bili Univerzalni testi moči, hitrosti in vzdržljivosti 

človeškega telesa, ki jih je sestavil Sargent (1902; povzeto po: Kurelić idr., 1975). V letih  

1934 in 1935 je McCloy definiral osnovne dimenzije in jih poimenoval kot moč, hitrost in 

koordinacija velikih mišičnih skupin v svojih dveh delih Merjenje generalne motorične 

sposobnosti in generalne motorične kapacitete ter Metode faktorske analize za merjenje 

fizičnih sposobnosti s pomočjo faktorske analize (povzeto po: Kurelić idr., 1975). Analizo 

gibalnih testov, ki jih je potrdil McCloy, je analiziral Larson (1941), ki je moč razdelil na 

dinamično, statično in dinamometrično, opredelil je tudi abdominalno moč. Guilford (1954) je 

opredelil pojem psihomotorične preciznosti. Obstoj eksplozivne moči, fleksibilnost 

raztezanja, ki pomeni maksimalno raztezanje z enim gibom v kateri koli smeri, dinamično 

fleksibilnost, ki jo označujejo hitri, ponavljajoči gibi pri raztezanju, ravnotežje celega telesa z 

zaprtimi očmi in ravnotežje z odprtimi očmi ter hitrost gibov okončin pa je raziskal Fleishman 

(1964).  

 

V nekdanji Jugoslaviji so enega prvih modelov z vidika funkcionalnih mehanizmov izdelali 

Kurelić in sodelavci (1975) ter predstavlja osnovo za raziskave na področju gibalnih 

sposobnosti v Sloveniji. Vsebuje dimenzije gibalnega prostora (moč, hitrost, ravnotežje, 

koordinacijo, gibljivost) in funkcionalno sposobnost (vzdržljivost). 

 

V nadaljevanju smo bolj natančno opredelili le moč, gibljivost in ravnotežje, ki se nanašajo na 

problem naloge. 

 

Moč je gibalna sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil 

(Pistotnik, 2003). V nadaljevanju Pistotnik (2003) navaja, da sila mišic nastaja na osnovi 
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delovanja mišic kot biološkega motorja, pri tem se v mišici kemična energija pretvarja v 

mehansko in toplotno energijo, to izzove mišično kontrakcijo v obliki napenjanja ali krčenja, 

kar imenujemo mišična sila. Po njegovem je moč človeka produkt sile in hitrosti, in ko človek 

uporablja lastno silo mišic, se lahko aktivno giba v prostoru. Larson (1941) je moč razdelil na 

statično, kjer dolžina mišic ostaja nespremenjena in dinamično, kjer se mišice krajšajo. Po 

Ušaju (2003) je moč lahko splošna (večinoma podedovana), specifična (pridobljena z vadbo), 

statična in dinamična. Pistotnik (2003) glede na pojavljanje mišične sile pri aktivnosti človeka 

navaja tri oblike moči: eksplozivno (aktiviranje maksimalnega števila gibalnih enot v čim 

krajšem času), repetitivno (sposobnost opravljanja dolgotrajnega mišičnega dela na osnovi 

izometričnih krčenj in sproščanj) in statično (dolgotrajno izometrično mišično napenjanje). 

Glede na pojavljanje sile v odvisnosti od mase človekovega telesa pa loči absolutno 

(maksimalno moč, ki se meri z maksimalnim bremenom, ki ga premakne določena mišična 

skupina) in relativno moč (absolutno moč, izraženo na kilogram telesne teže). Ušaj (2003) 

meni, da lahko človek s pomočjo zavesti aktivira gibalne centre in poveča frekvenco 

dražljajev iz gibalnih centrov v mišice pri psihološkem vzburjenju, povečani motivaciji, 

strahu ali agresivnosti. 

 

Gibljivost je gibalna sposobnost doseganja velikih amplitud gibov v sklepih ali sklepnih 

sistemih (Pistotnik, 2003). Ušaj (2003) meni, da izvedbo gibov z veliko amplitudo omogoča 

delovanje sile na daljši poti, npr. pri odrivih, sunkih, metih in zamahih, manjšo frekvenco 

gibov pri enaki hitrosti, npr. pri šprintu ter bolj racionalno premagovanje ovir, npr. pri teku 

čez ovire in gimnastiki. Za mere gibljivosti je enostavne gibalne naloge prvi uporabil Cureton 

(1961; povzeto po: Gredelj idr., 1975). Fleishman (1972; povzeto po: Gredelj idr., 1975) je 

gibljivost opredelil kot dosežno (gibi, ki jih je treba izvesti z maksimalno amplitudo) in 

dinamično (hitra gibanja, pri katerih ni prišlo do maksimalnih amplitud), Zaciorski (1967) kot 

aktivno (posledica delovanja notranjih sil) in pasivno (posledica delovanja zunanjih sil), Kos 

(1971, povzeto po: Kovač, 1999) pa je gibljivost razdelil na sklepno (vsota gibov v 

posameznih sklepih) in telesno (gibljivost telesa). Agrež (1973) je gibljivost opredelil kot 

sposobnost izvajanja gibov z veliko amplitudo v predelu hrbtenice, kolčnega sklepa in 

ramenskega obroča. Po Pistotniku (2003) je gibljivost pomemben dejavnik optimalne telesne 

pripravljenosti tako v športu kot tudi pri vsakodnevnih opravilih ter upošteva strukturo 

gibljivosti glede na topološki, akcijski in prostorski kriterij. Po topološkem kriteriju loči 

gibljivost rok v ramenskem obroču, gibljivost trupa in gibljivost nog v kolčnem sklepu. Po 
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akcijskem kriteriju opredeljuje gibljivost glede na tip osnovnega giba v sklepu, po 

prostorskem pa določa gibljivost glede na ravnino, kjer se gib izvaja. Pistotnik (2003) loči 

tudi aktivno in pasivno gibljivost. Pri aktivni gibljivosti meni, da se največja amplituda giba 

doseže z lastno mišično silo, to je silo agonistov, ki raztezajo antagoniste, pri pasivni 

gibljivosti pa navaja, da se največja amplituda giba doseže pod vplivom zunanjih sil, npr. 

partnerja, mase telesa ali roke, ki razteza nogo. Pistotnik (2003) meni, da se na razvoj 

gibljivosti lahko zelo veliko vpliva. Dejavnike, ki pogojujejo gibljivost, deli na notranje in 

zunanje. Notranji so: anatomski (oblika sklepov, sklepne vezi, sklepne ovojnice, dolžina mišic 

in koža), morfološki (dolžinske mere skeleta, obsegi telesnih delov, premeri sklepov in 

podkožna maščoba), fiziološki (mišični tonus in lokalna mišična temperatura), biološki 

(staranje in spol) ter psihološki (emocionalna stanja). Med zunanjimi dejavniki navaja 

temperaturo okolja, obdobje dneva in prehrano. 

 

Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov, ki so potrebni za 

vračanje telesa v ravnotežni položaj, kadar je ta porušen (Pistotnik, 2003). Vložena sila, ki je 

za to potrebna, mora biti sorazmerna sili, ki izzove odklone telesa v stabilnem položaju, zato 

je ravnotežje tudi sposobnost za natančno določitev smeri in intenzivnosti kompenzacijskih 

gibov, s katerimi se ohranja ali vzpostavlja stabilen položaj telesa v prostoru (Pistotnik, 2003). 

Po Pistotniku (2003) so dejavniki, ki vplivajo na ravnotežje čutilo vida in sluha, taktilni 

receptorji za zaznavo odklonov od težišča telesa, ravnotežni organ v srednjem ušesu, 

ravnotežni center v malih možganih in kinestetična čutila (tetivni in mišični receptorji ter 

receptorji v okolici sklepov). Bass (1939) je ravnotežje razdelil glede na odprtost in zaprtost 

oči. Hempel in Fleishman (1955) ter Ismail in Gruber (1967) ravnotežje delijo na statično in 

dinamično. Statično ravnotežje predstavljajo naloge, pri katerih je treba zadržati določen 

položaj, dinamično ravnotežje pa predstavljajo naloge, pri katerih med gibanjem 

premagujemo silo, ki ruši ravnotežni položaj. Ismail in Gruber (1967) sta definirala splošni 

dejavnik ravnotežja, ki ga navajata tudi Schmidt in Lee (1999). Tkalčić idr. (1974) 

zagovarjajo pomen vidnega polja in velikost površin, na katerih je treba držati ravnotežje. 

Pistotnik (2003) loči dve obliki ravnotežja: sposobnost ohranjanja ravnotežnega položaja 

(sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov, ki so sorazmerni z odkloni telesa od 

stabilnega položaja) in sposobnost vzpostavljanja ravnotežnega položaja (sposobnost, da se 

čim hitreje vzpostavi ravnotežni položaj po predhodnih motnjah sprejemnikov ravnotežnega 

organa).  
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2.3     ZADOVOLJSTVO  Z  ŽIVLJENJEM 

 

 

Zadovoljstvo z življenjem je večplasten kazalnik kakovosti življenja oziroma osebne blaginje, 

ki je v funkciji številnih dejavnikov, npr. demokracije, osebne avtonomije, zaupanja, zdravja 

(Javornik, 2009). Predstavlja kognitivno komponento subjektivnega blagostanja oziroma 

posameznikovo oceno lastnega blagostanja, zdravja, prijateljstva in partnerstva, kot tudi 

zadovoljstva s seboj. Pri tem je subjektivno življenjsko zadovoljstvo kompromis med tistim, 

kar je za nas pomembno, in tistim, kar je dejansko dosegljivo (Pychyl & Little, 1998). Diener 

(1984) združuje definicije subjektivnega zadovoljstva in sreče v tri kategorije. V skupino 

normativnih  definicij  spadajo  definicije, ki  zadovoljstvo  opredeljujejo z zunanjimi  

kriteriji. Pri teh definicijah kriterij za zadovoljstvo ni posameznikova subjektivna ocena, 

ampak okvir vrednot, ki jih ima opazovalec. V drugo skupino sodijo definicije, ki se nanašajo 

na posameznikove standarde, ki določajo, kaj je dobro življenje. V tretjo skupino pa so 

umeščene definicije, ki zadovoljstvo označujejo kot pretežno prevladovanje pozitivnih čustev 

nad negativnimi, čeprav koncepta zadovoljstva ne moremo enačiti s pozitivnimi čustvi, kljub 

temu, da med dojemanjem različnih čustev obstoja povezava. Zadovoljstvo (Lyubomirski idr., 

2005) lahko vrednostimo s čustveno komponento ali pa pomeni kognitivno sodbo 

posameznika o svojem življenju. Po Dienerju (1984) obstojajo tri glavna določila 

zadovoljstva z življenjem: 1. zadovoljstvo je subjektivno in obstaja v doživljanju 

posameznika, 2. subjektivno zadovoljstvo vsebuje pozitivna merila in 3. subjektivno 

zadovoljstvo vsebuje globalno oceno vseh vidikov posameznikovega življenja. Čeprav 

posameznik lahko doseže zadovoljstvo le na posameznem področju življenja, je subjektivno 

zadovoljstvo integrirana ocena posameznikovega življenja. Diner (2000) predpostavlja, da 

zadovoljstvo z življenjem predstavlja temeljno komponento subjektivnega blagostanja, drugo 

in tretjo komponento pa predstavljata pozitivni in negativni afekt. Koncept subjektivnega 

blagostanja je generalen in globalen, označimo ga lahko kot neko splošno oceno dobrega 

počutja, zadovoljstva in sreče. V koncept subjektivnega blagostanja sodita tudi optimizem in 

občutje izpolnitve. Diener in Biswas-Diener (2000) ter Myers in Diener (1995) ugotavljajo, da 

so na splošno ljudje prej zadovoljni kot nezadovoljni s svojim življenjem. Diener idr. (1997) 

ter Myers in Diener (1995) navajajo, da so posamezniki, ki so bolj zadovoljni, tudi uspešnejši, 

in to na različnih področjih življenja. Zadovoljstvo se pri tem povezuje z uspešnimi izidi in 

pomembna so pozitivna čustvena stanja, ki spodbujajo posameznikovo uspešnost. 
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Zadovoljstvo z življenjem se tako ne odraža samo na delovnem področju, v večji 

učinkovitosti posameznikov, ki so s svojim življenjskim stanjem zadovoljni, pač pa tudi v 

večji učinkovitosti in uspešnosti na drugih področjih življenja, kot so socialni aspekt 

posameznikovega življenja in njegovo mentalno in fizično zdravje. Zadovoljstvo z zdravjem 

je lahko kazalnik, ki na splošni ravni označuje in prikazuje zmožnost ljudi za opravljanje 

družbenih vlog, in pomembno vpliva na zadovoljstvo z življenjem. Posamezniki 

(Lyubomirsky idr., 2005), ki so s svojim življenjem bolj zadovoljni, ne dosegajo samo višje 

učinkovitosti, ampak so na svojem delovnem mestu deležni tudi drugih prednosti oziroma 

ugodnosti, med drugim dosegajo pomembnejša, bolj avtonomna in raznovrstna delovna 

mesta, več zaslužijo, poleg tega na delovnem mestu kažejo manj neproduktivnih vedenj in 

izgorelosti kot posledice delovnih obremenitev. Nujno in pomembno je, da posameznik najde 

ravnotežje med delom in drugimi aspekti svojega življenja. Delovno – življenjsko ravnotežje 

namreč zmanjšuje možnosti pojavljanja različnih simptomov stresa, anksioznosti in drugih 

neprijetnih občutij ter tako vodi do zadovoljujočih stanj in posledično vpliva na boljše 

zdravstveno stanje.  

 

Velik pomen ima subjektivno emocionalno blagostanje - SEB, ki ga je opredelil in raziskoval 

Diener s sodelavci (1985). Pomeni kompleksen pojav, ki  ga sestavljajo  tri  temeljne 

komponente: pozitivni  in  negativni  afekt  (emocionalni komponenti) ter občutje 

zadovoljstva z življenjem (kognitivna komponenta). Visoko stopnjo subjektivnega 

emocionalnega stanja tvorijo torej občutje zadovoljstva z življenjem, visok pozitivni afekt in 

nizek negativni afekt. Na oblikovanje in vzdrževanje SEB vpliva veliko dejavnikov: genetski, 

motivacijski, emocionalni, kognitivni, osebnosti, medosebni in drugi.  Splošno zadovoljstvo z 

življenjem  meri  »Lestvica zadovoljstva  z  življenjem SWLS« (Satisfaction With Life Scale), 

ki so jo oblikovali Diener in sodelavci (1985). Predstavlja kognitivni aspekt zadovoljstva z 

življenjem. Rezultat na lestvici lahko označimo kot posameznikovo globalno oceno kvalitete 

svojega življenja glede na osebne kriterije. Vsebuje pet trditev o splošnem zadovoljstvu z 

življenjem posameznika in 7-stopenjsko lestvico ocenjevanja. Vsako trditev je potrebno 

oceniti z oceno od 1 do 7, tako da je najvišja možna ocena 35 in najnižja možna ocena 5. 

Ocene pomenijo: 1 - sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – se niti 

strinjam niti se ne strinjam, 5 – delno se strinjam, 6 – se strinjam ter 7 - popolnoma se 

strinjam. Seštevek vseh trditev pove končno oceno zadovoljstva z življenjem, kar pomeni, čim 

višja je končna ocena, tem večje je zadovoljstvo z življenjem. Lestvica zadovoljstva z 



Novak, T. Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov. 

   Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2011 

________________________________________________________________________________________ 

 

58 

 

življenjem se določa kot: zelo sem zadovoljen z življenjem: ocena od 35 do 31, sem 

zadovoljen z življenjem: ocena od 26 do 30, delno sem zadovoljen: ocena od 21 do 25, niti 

nisem oziroma sem zadovoljen: ocena 20, delno sem nezadovoljen: ocena od 15 do 19, sem 

nezadovoljen: ocena od 10 do 14 in zelo sem nezadovoljen z življenjem: ocena od 5 do 9 

(Musek, 2008). 

 

Na splošno so starejši ljudje (George, 2010) bolj zadovoljni z življenjem in poročajo o 

najmanjših razlikah med željami in dosežki. Njihovo zadovoljstvo je odvisno od posameznih 

področij, saj so razlike manjše in zadovoljstvo večje na področju materialnih sredstev ter 

socialnih odnosov, nasprotno pa velja za zdravje, kjer je več nezadovoljstva. Ženske so v 

mladosti in srednjih letih srečnejše od moških in menijo, da so uresničile veliko svojih želja, 

kar ne velja v starosti, kjer so srečnejši in bolj izpolnjeni moški. Pri starejših ljudeh (Litwin & 

Shiovitz-Ezra, 2010) je zadovoljstvo z življenjem tesno povezano z zdravjem, zaposlitvijo, 

stresom in socialnim omrežjem. Raziskava na vzorcu 1462 Američanov, starejših od 65 let je 

pokazala, da je pri tistih, ki imajo razvejano socialno omrežje in se ne čutijo osamljene, 

zadovoljstvo z življenjem večje in počutijo se srečne. Pomembna je tudi koristna zaposlitev, 

kar ugotavljajo Baker idr. (2005), ki povečuje občutek sreče ter zadovoljstva z življenjem in 

zmanjšuje depresijo, kar je povezano s socialno integracijo in pomembno vlogo v družbi. Na 

večje zadovoljstvo z življenjem pri starejših (McAuley idr., 2006) prav tako vpliva telesna 

dejavnost, saj so tisti, ki so telesno aktivni, bolj zadovoljni s svojim življenjem v primerjavi s 

tistimi, ki se ne ukvarjajo s telesno aktivnostjo.  
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2.4     PREFERENCE  ŠPORTNIH  PANOG 

 

 

Pri starejših osebah, kjer ima neodvisno življenje pomembno vlogo, na ukvarjanje s športom 

bistveno bolj vplivajo subjektivni dejavniki kot objektivni, kot so sama starost, dostopnost in 

bližina doma, telesna usposobljenost oziroma fizična kondicija, želja po ukvarjanju s 

posamezno športno panogo, družinske razmere in finančna situacija. Fox (1992) navaja, da 

ima pomembno vlogo pri tem tudi samozavest, ki je kot kazalnik psihičnega počutja in 

ukvarjanja s športom. Za marsikoga ukvarjanje s športom pomeni aktivno preživljenje 

prostega časa ter družabno življenje, kjer je merilo predvsem dobro počutje.  

 

Pri prostočasnih dejavnostih in športnih aktivnostih se starejši mnogo raje družijo v starostno 

heterogenih skupinah, kjer se pojavljajo dinamičnost, pestrost ter različne izkušnje udeleženih 

(McGuire, 1985).  V 70 % imajo pomembno vlogo tudi mentorji in inštruktorji dejavnosti, kar 

je pokazala raziskava med posamezniki v starosti od 74 do 85 let (Dorgo idr., 2009), potem 

spet dostopnost, vrsta vadbe, plačilo, status (poročeni, neporočeni), družinsko stanje in 

zdravje (Cohen-Mansfield idr., 2004, ). 

 

Zanimiva raziskava z Nizozemske prikazuje, da se organiziranih športov udejstvujejo zlasti 

mlajši, hoja in telovadba je bolj zanimiva za ženske, medtem ko se za drsanje in namizni tenis 

zanimajo v večji meri moški. Badminton in kolesarjenje sta pritegnila k udeležbi relativno 

višje izobražene posameznike, nasprotno so se za splošne vaje zanimali zlasti nižje izobraženi 

udeleženci. Med upokojenci se kot najbolj priljubljene aktivnosti pojavljajo kolesarjenje, hoja, 

plavanje in vrtnarjenje (Stiggelbout idr., 2008).  

 

Pregled športnih aktivnosti ženske populacije (Sila, 2004) v slovenskem prostoru nam kaže, 

da se najpogosteje vključujejo v dejavnosti, kot so hoja in sprehodi (27%), plavanje (20%), 

kolesarjenje (18%), planinarjenje (14%), aerobika (12%), ples (12%), jutranja gimnastika 

(12%), badminton (10%), tek (9%) in alpsko smučanje (8%).  

 

V raziskavi Kineziološka dejavnost telesno prizadete mladine v Sloveniji je Vute (1986) 

ugotovil, da je skupina mladih, vezanih na uporabo ortopedskih pripomočkov, med panogami, 

s katerimi se ukvarjajo, pokazala največje zanimanje za šah, hokej na vozičkih in namizni 
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tenis, ki omogočajo aktivnost tudi pri zmanjšani mobilnosti. Mladostniki, ki niso bili vezani 

na uporabo pripomočkov, so med dejavnostmi, s katerimi se ukvarjajo, najpogosteje navajali 

namizni tenis, nogomet in košarko.  

 

Kasnejše raziskave ugotavljanja preferenc mladih z ovirami gibanja v Sloveniji so pokazale, 

da se tisti, ki obiskujejo športno vzgojo, ukvarjajo s plavanjem, namiznim tenisom, pikadom 

in kolesarjenjem (tretjina vseh) ter košarko, badmintonom in odbojko (četrtina vseh). Pri 

mladostnikih, ki športne vzgoje ne obiskujejo, so v ospredju pri polovici šah in plavanje ter 

pri četrtini sankanje, pikado, kolesarjenje, namizni tenis in jahanje. Zanimivo bi se mladi z 

ovirami gibanja, ki so vključeni v športne aktivnosti, kot tisti, ki niso, najrajši ukvarjali z 

avtomobilizmom in potapljanjem, nikoli pa se ne bi ukvarjali z estetsko gimnastiko. Med 

skupinama se pojavljajo pomembne razlike glede sodelovanja pri športnih dejavnostih pri 

panogah, kot so lokostrelstvo, namizni tenis, sankanje, sedeča odbojka in šah (Goltnik Urnaut, 

2007; Vute & Goltnik Urnaut, 2009). 

 

Pri ženskah z ovirami v gibanju raziskave kažejo na udejstvovanje v športnih panogah, kjer ni 

potrebna uporaba invalidskega vozička, kot so plavanje, kolesarjenje, dvigovanje uteži, 

kajakaštvo in jahanje (Goodwin & Compton, 2004).  

 

Študija, ki je vključevala slovenske mladostnice z motnjami v telesnem razvoju, je pokazala, 

da je najbolj zaželena dejavnost v tem obdobju ples (Vute, 1994). 

 

Raziskava med ženskami (Vute & Novak, 2009), starimi 65 in več let, ki so sodelovale v 

projektu Šport za zdravo življenje, je pokazala, da se med najbolj želenimi športnimi 

panogami pojavljajo ples (31 %), fitness (25 %), splošna vadba (19 %) in odbojka (19 %), pri 

ženskah, ki v projektu niso sodelovale, pa splošna vadba (56 %), domača vadba (44 %) in 

aerobika (19 %). Razlika med skupinama kaže značilnosti v izbiri športnih panog, pri 

vključenih v program je v ospredju izbira dinamičnih skupinskih panog in pri nevključenih 

individualna vadba. Očitno je, da skrb za ohranitev telesne pripravljenosti ostaja, kar se izraža 

z željami po vključitvi v športno aktivnost. Seznam športnih želja je pomemben pokazatelj 

načrtovanja aktivnosti v programih za starejše. 
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V Sloveniji se odvijajo državne športne igre upokojencev, ki so lahko pravi motivator za 

ukvarjanje s posameznimi športnimi panogami. Na igrah sodelujejo tako ženske kot moški v 

streljanju z zračno puško, kegljanju, balinanju in pikadu. Moški  se pomerijo še v šahu in lovu 

rib s plovcem (Tomšič, 2010). Med priljubljenimi družabnimi aktivnostmi se v Sloveniji 

pojavljajo sprostitvene in rekreativne organizirane dejavnosti, kot so pohodi, planinstvo, 

plavanje, prvenstvo v šahu, tekaški tabori, kajakaštvo, kolesarjenje in kolesarki maraton.  

 

V splošnem preference športnih panog nakazujejo interes do zaželenih športnih aktivnosti 

posameznika v smislu ukvarjanja s posamezno panogo v preteklosti, ukvarjanjem s panogo ob 

dani možnosti ter spremljanjem posamezne panoge v medijih. Interesi posameznika 

(Marentič-Požarnik, 2000) so trajne pozitivne usmerjenosti do posameznih področij, začno se 

razvijati že v zgodnjem otroštvu in so del dinamičnih lastnosti posameznika.  

 
 

 

 

2.5     OPREDELITEV  PREDMETA  IN  PROBLEMA 
 
 

 

Predmet naloge je proučevanje učinkov redne telesne vadbe pri ženskah v starosti 65 in več 

let, ki bivajo v domačem okolju, so samostojne v skrbi za sebe in pri gospodinjskih opravilih, 

se vključujejo v različne prostočasne dejavnosti v domačem kraju ter so vključene v lokalna 

društva upokojencev.  

 

Problem naloge pa je ugotoviti: 

- ali redna vadba vpliva na večje zadovoljstvo v življenju, 

- ali se preference športnih panog razlikujejo od kasnejše vključitve v športne aktivnosti 

in kakšni so motivi za redno vključitev v telesno aktivnost, 

- ali redna vadba vpliva na izboljšanje gibalnih sposobnosti, ki se nanašajo na moč, 

gibljivost in ravnotežje tudi v starostnem obdobju, 

- ali redna telesna aktivnost v obliki organizirane, načrtne vadbe vpliva na kvaliteto 

življenja ženske populacije starostnikov v starosti 65 in več let, sproščenost in večjo 

motiviranost za opravljanje vsakdanjih opravil. 
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3     CILJI  
 

 

Na osnovi predmeta in problema so bili cilji doktorske disertacije naslednji: 

 

1. ugotoviti zadovoljstvo z življenjem ženske populacije starostnikov na začetku in na 

koncu programa telesne vadbe, 

2. ugotoviti, pri katerih športnih panogah je ženska populacija starostnikov pridobila 

izkušnje v preteklosti in v katerih športnih panogah bi si želela pridobiti nove izkušnje, 

3. preveriti vpliv telesne vadbe na gibalne sposobnosti ženske populacije starostnikov, 

4. preveriti, v kakšni meri vpliva telesna vadba na kvaliteto življenja ženske populacije 

starostnikov. 

 
 

 

4     HIPOTEZE 
 

 

V skladu z obravnavano problematiko in cilji smo postavili naslednje hipoteze: 

 

H01 

 

H02 

 

 

H03 

 

 

H04 

 

Zadovoljstvo ženske populacije starostnikov je po koncu programa telesne vadbe večje. 

 

Ženska populacija starostnikov je pridobila največ izkušenj v tistih športnih 

dejavnostih, ki so povezane s programom športne dejavnosti v času šolanja. 

 

Vpliv telesne vadbe se odraža v pomembnem izboljšanju gibalnih sposobnosti, ki se 

nanašajo na moč, gibljivost in ravnotežje.  

 

Šestmesečna telesna vadba pomembno spremeni kvaliteto življenja v smislu 

razširjenega delovanja v bivanjskem prostoru.  
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5     METODE  DELA 
 

 

5.1     VZOREC  OSEB 

 

V raziskavo je bilo v letu 2006/07 vključenih 64 žensk, starih 65 in več let, ki so bile članice 

lokalnih društev upokojencev. Vzorec smo pridobili na osnovi povabila k sodelovanju večje 

skupine kandidatk, izmed katerih smo oblikovali skupino, ki je bila pripravljena sodelovati v 

programu telesne vadbe, ter številčno enako veliko skupino, ki je služila kot kontrolna 

skupina. Vadbena skupina je bila aktivno vključena v polletno vadbo, sodelovala je pri 

izpolnjevanju anketnih vprašalnikov ter je bila merjena in testirana pred začetkom ter na 

koncu vadbe. Članice kontrolne skupine leta 2006/07 v aktivno vadbo niso bile vključene, 

sodelovale pa so pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov in  bile v tem obdobju v času 

raziskave enkrat merjene in testirane.  

 

Vse sodelujoče smo seznanili z namenom, vsebino in potekom raziskave. Sodelovanje je 

potekalo ob prostovoljni odločitvi. Za izvedbo raziskave smo pridobili soglasje Komisije 

Republike Slovenije za medicinsko etiko. 

 

 

Preglednica 2:  

Število in odstotek članic vadbene in kontrolne skupine po letih rojstva in starosti leta 

2006/07. 
 

 Članice vadbene skupine Članice kontrolne skupine 

 

Leto 

rojstva 

Starost v 

letih 

Število  

(N) 

Odstotek 

(%) 

Starost v 

letih 

Število  

(N) 

Odstotek 

(%) 

1930 77 2 6,3    

1931 76 3 9,4 76 1 3,1 

1932 75 2 6,3 75 1 3,1 

1933    74 6 18,7 

1934 73 1 3,1 73 4 12,5 

1935 72 2 6,3 72 1 3,1 

1936    71 6 18,7 

1937 70 1 3,1 70 3 9,4 

1938 69 3 9,4 69 1 3,1 

1939 68 8 25,0 68 2 6,3 

1940 67 4 12,5 67 2 6,3 

1941 66 2 6,3 66 5 15,7 

1942 65 4 12,5    

Skupaj  32 100  32 100 
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V vadbeni skupini (Preglednica 2) so leta 2006/07 sodelovale ženske, rojene v letih od 1930 

do 1942, s povprečno starostjo 69,68 let. Najstarejši članici vadbene skupine sta bili stari 77 

let (6,3 %), najmlajše pa so imele 65 let (12,5 %). Največ, 25 %, jih je bilo starih 68 let. V 

kontrolni skupini je bila starost najmlajše članice 66 let (15,7 %) in najstarejše 76 let (3,1 %). 

Največ jih je bilo starih 71 in 74 let (18,7 %). Sodelovale so ženske, rojene v letih od 1931 do 

1941, s povprečno starostjo 70,75 let. Razlika v povprečni starosti članic vadbene in kontrolne 

skupine je bila 1,07 let v prid članicam kontrolne skupine. 

 

 

Slika 1. Članice vadbene skupine z mentorji (Vir: arhiv Novak, 2007). 

 

 

Preglednica 3:  

Članice vadbene in kontrolne skupine po kraju bivanja leta 2006/07. 

 

 Članice vadbene skupine Članice kontrolne skupine 

Občina kraja bivanja Število (N) Odstotek 

(%) 

Število (N) Odstotek 

(%) 

Kamnik 26 81,3 9 28,2 

Domžale 6 18,7   

Kranj   20 62,5 

Cerklje   1 3,1 

Šenčur   2 6,2 

Skupaj 32 100 32 100 
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V vadbeni skupini so sodelovale članice iz lokalnih društev upokojencev občin Kamnik in 

Domžale, v kontrolni skupini so bile članice iz društev upokojencev občin Kamnik, Kranj, 

Cerklje in Šenčur (Preglednica 3). 

 

Meritve in testiranja smo ponovili junija 2011. Od članic vadbene skupine se jih je na 

povabilo v ponovno anketiranje in testiranje vključilo 20 (62,5 %), med članicami kontrolne 

skupine pa 17 (53,1 %). 

 

 

 

Preglednica 4:  

Število in odstotek članic vadbene in kontrolne skupine po letih rojstva in starosti leta 2011. 

 

 Članice vadbene skupine Članice kontrolne skupine 

 

Leto 

rojstva 

Starost v 

letih 

Število  

(N) 

Odstotek 

(%) 

Starost v 

letih 

Število  

(N) 

Odstotek 

(%) 

1930 81 2 10,0    

1931 80 2 10,0    

1932 79 1 5,0 79 1 5,9 

1933    78 4 23,5 

1934 77 1 5,0 77 2 11,8 

1935 76 2 10,0 76 1 5,9 

1936    75 3 17,6 

1937 74 1 5,0 74 2 11,8 

1938 73 2 10,0 73 1 5,9 

1939 72 3 15,0    

1940 71 3 15,0    

1941    70 3 17,6 

1942 69 3 15,0    

Skupaj  20 100  17 100 

 

 

Iz Preglednice 4 je razvidno, da so leta 2011 pri raziskavi sodelovale članice vadbene skupine, 

rojene v letih 1930 do 1942, s povprečno starostjo 74,35 let oziroma rojene leta 1936,65 ± 

4,17. Najstarejši članici vadbene skupine sta bili stari 81 let (10,0 %), najmlajše pa so imele 

69 let (15,0 %). Pri članicah kontrolne skupine je bila povprečna starost 75,12 let oziroma 

rojstni letnik 1935,88 ± 2,97. Najstarejša je bila stara 79 let (5,9 %), starost najmlajših je bila 

70 let (17,6 %). Razlika v povprečni starosti članic vadbene in kontrolne skupine je bila 0,77 

let v prid članicam kontrolne skupine. 
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Preglednica 5:  

Članice vadbene in kontrolne skupine po kraju bivanja leta 2011. 

 

 Članice vadbene skupine Članice kontrolne skupine 

Občina kraja bivanja Število (N) Odstotek 

(%) 

Število (N) Odstotek 

(%) 

Kamnik 20 100 5 29,4 

Kranj   11 64,7 

Šenčur   1 5,9 

Skupaj 20 100 17 100 

 

 

 

Pri ponovnem anketiranju in testiranju leta 2011 (Preglednica 5) so bile vse članice vadbene 

skupine, ki so sodelovale pri raziskavi, doma iz Kamnika (100,0 %), v kontrolni skupini pa so 

sodelovale članice iz Kamnika (29,4 %), Kranja (64,7 %) in Šenčurja (5,9 %).  

 

 

 

 

5.2     POSTOPEK 

 

 

V fazi priprave smo konec avgusta 2006 s posebnim vabilom (Priloga 11.7) naslovili prošnjo 

za sodelovanje v raziskavi o telesni aktivnosti in načinu življenja žensk, starih 65 in več let, 

lokalnim društvom upokojencev v bližnji okolici (Kamnik, Domžale, Kranj, Šenčur, Cerklje, 

Preddvor, Ljubljana-Center). Enako povabilo za sodelovanje smo posredovali oddelku za 

fizioterapijo  Zdravstvenega doma Kamnik. Prijave smo zbirali s pomočjo prijavnic, ki smo 

jih skupaj z vlogo za sodelovanje poslali omenjenim institucijam. Prijavnica je vsebovala 

kratko obrazložitev poteka in namen raziskave (Priloga 11.8).  

  

Na vabilo so se odzvale posameznice lokalnih društev iz Kamnika, Domžal, Kranja, Šenčurja 

in Cerkelj, s katerimi smo se dogovorili o možnostih vključitve v raziskavo. Ker smo za 

raziskavo potrebovali vadbeno skupino, ki bi aktivno sodelovala v vadbi 6 mesecev, in 

kontrolno skupino, ki bi jo le anketirali, zmerili in testirali, smo oblikovali vadbeno skupino 

32 udeleženk iz Kamnika in Domžal, ki so se bile pripravljene od oktobra 2006 do maja 2007 

prostovoljno aktivno vključiti v vadbo 2-krat tedensko po 60 minut. Z ostalimi smo se 

dogovorili za termin izpolnjevanja anketnih vprašalnikov ter izvedbo meritev in testiranj.   
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Izvajanje  programa  je  aktivno  potekalo  pod  strokovnim  vodstvom  pol  leta, in sicer od 

15. oktobra 2006 do 17. maja 2007. Potekalo je v dveh vzporednih skupinah po 16 udeleženk, 

2-krat tedensko po 60 minut, ob torkih in četrtkih.  

 

Vadbo smo izvajali v fitnesu in telovadnici v Šolskem centru Rudolfa Maistra v Kamniku. 

Skupaj smo izvedli 56 srečanj z aktivno vadbo, od tega 15 srečanj v fitnesu (26,8 %) in 41 v 

mali telovadnici (73,2 %). 

 

Izpolnjevanje anketnih vprašalnikov ter prve meritve in testiranje članic vadbene skupine smo 

izvajali oktobra in novembra 2006, končne meritve in testiranje pa v maju in juniju 2007. 

Članice kontrolne skupine v aktivni vadbi niso sodelovale, zato smo se z njimi posebej 

dogovorili za anketiranje, meritve in testiranje, ki je potekalo vzporedno z raziskavo vadbene 

skupine.   

 

Ob koncu polletne vadbe smo vsem udeleženkam, ki so sodelovale v raziskavi, podelili 

priznanja za uspešno delo v projektu vadbe (Slika 2). 

 

 

 

Slika 2. Podelitev priznanj za uspešno delo v projektu vadbe leta 2006/07 - del skupine  

(Vir: arhiv Novak, 2007). 
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S članicami vadbene skupine smo po letu 2006/07 vadbo izvajali še naprej enkrat tedensko po 

60 minut. Ker smo želeli dobiti nove podatke o pomenu vadbe na gibalne sposobnosti in 

funkcionalno pripravljenost starejših, smo obe skupini, vadbeno in kontrolno, povabili k 

ponovnemu anketiranju, meritvam in testiranju po štirih letih, junija 2011. Skupaj se je vabilu 

za sodelovanje v raziskavi odzvalo 37 udeleženk (57,8 %), med njimi 20 udeleženk (62,5 %) 

vadbene skupine, ki so štiri leta aktivno vztrajale v vadbi, in 17 udeleženk (53,1 %) kontrolne 

skupine. Med članicami vadbene skupine so bili razlogi za prenehanje vadbe različne 

bolezenske tegobe ali celo smrt, podobni razlogi za neudeležbo pri ponovnem povabilu za 

vključitev v raziskavo so se pojavili tudi pri članicah kontrolne skupine. 

 

Pri udeleženkah, ki so se udeležile anketiranja, meritev in testiranja junija 2011, so nas 

zanimali motivi za vadbo, mnenje o telesni teži in zdravju, ure sedenja dnevno, kajenje, 

število obrokov dnevno, pitje kave ali pravega čaja ter uporaba maščobe, mleka, sladkorja in 

soli, pitje vode, razmišljanje o spremembi načina prehranjevanja, opravljanje domačih lažjih 

in težjih opravil ter vzdrževanje bivalnih prostorov, uporaba načina transporta v domačem 

kraju in pri nakupovanju, aktivnosti za preživljanje prostega časa in športno-rekreativna 

dejavnost, zadovoljstvo z življenjem ter gibalne sposobnosti.  
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5.3     VADBA 

 

 

 

Vadba je bila namenjena izboljšanju gibalnih sposobnosti članic vadbene skupine, s 

poudarkom na moči, gibljivosti in ravnotežju. Vadbeno uro smo prilagodili sposobnostim 

članic vadbene skupine in jo razdelili na:  

 

1. uvajalno obdobje - učenje vaj, 

2. stopnjevanje ponovitev in obremenitev. 

 

Vadba je leta 2006/07 potekala 6 mesecev dvakrat tedensko po 60 minut. Izvedenih je bilo 41 

vadbenih enot v telovadnici in 15 v fitnesu. Na tri vadbene enote v telovadnici smo izvedli 

eno vadbeno enoto v fitnesu. Za pravilno uporabo fitnes naprav smo pripravili dve uvajalni 

uri. Od jeseni 2007 do maja 2011 je vadba potekala enkrat tedensko po 60 minut, prav tako v 

dinamiki tri vadbene enote v telovadnici in ena v fitnesu. Vadbena ura v telovadnici je 

vsebovala vaje za ogrevanje, ravnotežje, gibljivost in sproščanje. Izbor vaj smo spreminjali od 

srečanja do srečanja, da je bila vadba dinamična in tedensko raznolika. V fitnesu je potekala 

usmerjena vadba za moč izbranih mišičnih skupin na vadbenih napravah Technogym 

(Gambetoli, Italija). Vaje smo občasno dopolnjevali z lovljenjem v parih, metanjem žoge, 

odbijanjem balonov, preskakovanjem kolebnice na različne načine in vajami s palico.   

 

Vsako vadbeno uro smo začeli z vajami za ogrevanje, da smo telo pripravili na kasnejši napor 

za izvajanje drugih vaj in da smo povečali srčni utrip, telesno temperaturo ter mišicam 

zagotovili boljšo prekrvavitev.  

 

Uporabili smo naslednje vaje: 

- hoja (Slika 3), kjer smo spreminjali tempo hoje (počasi, hitro), smer in način hoje 

(prsti, peta, zunanji in notranji rob stopala, visoko dvigovanje kolen, hopsanje, hoja v 

stran, stikoma prsti-peta naprej in nazaj, itd.); 

- odbijanje balona (Slika 4); 

- hoja z uporabo žoge (Slika 5); 

- različne igre lovljenja. 
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Slika 3. Ogrevanje s hojo  (Vir: arhiv Novak, 2007). 

 

 

 

Slika 4. Ogrevanje z odbijanjem balonov (Vir: arhiv Novak, 2007). 
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Slika 5. Ogrevanje z žogo (Vir: arhiv Novak, 2007). 

 

 

Gimnastične vaje so temelj za razvoj in ohranjanje gibalnih sposobnosti ter osnovno sredstvo 

gibalnega razvoja (Bolkovič idr., 2002). Vaje smo izvajali po regijah telesa (topološki pristop) 

od glave do stopal. Izvajali smo raztezne, krepilne in sprostilne gimnastične vaje, vaje za 

razvoj in ohranjanje gibalnih sposobnosti ter za mišično sproščanje. Raztezne vaje smo 

izvajali z namenom razviti in ohranjati delovno sposobnost mišic ter vplivati na večjo 

gibljivost. Krepilne vaje smo izvajali z namenom vplivati na krepitev mišic in posledično na 

razvoj moči. Sprostilne gimnastične vaje pa so nam služile za zmanjšanje napetosti v mišicah 

in za mišično sproščanje. 

 

Gimnastične vaje za gibljivost smo izvajali v začetku po 5 ponovitev v eni seriji, postopoma 

smo povečali število ponovitev v seriji na 10. Vaje, ki smo jih izvajali, so bile:  

- kroženje z glavo v obe smeri: stoja je razkoračno, roke so v boku ali v priročenju, z 

glavo krožimo v eno smer in nato še v drugo smer, vaja je namenjena raztezanju mišic 

vratu; 

- zasuk glave levo - desno: stoja je razkoračno, roke so v boku ali v priročenju: 

zaskukamo glavo v desno stran, nato še v levo stran, pri vaji raztezamo mišice vratu; 
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- upogib glave naprej - nazaj: stoja je razkoračno, roke so v boku ali v priročenju: glavo 

potisnemo naprej (dol) in nazaj (gor), pri vaji raztezamo mišice vratu; 

- dvigovanje ramen: stoja je razkoračno, roke so v priročenju, dvigujemo ramena gor in 

dol, vaja je namenjena raztezanju mišic ramenskega obroča; 

- kroženje z rameni naprej in nazaj: stoja je razkoračno, roke so v priročenju, z rameni 

krožimo naprej in nazaj, vaja je namenjena raztezanju mišic ramenskega obroča; 

- kroženje z rokami naprej in nazaj: stoja je razkoračno, roke so v priročenju, z rokami 

krožimo naprej in nazaj, delamo velike kroge, z vajo raztezamo mišice ramenskega 

obroča; 

- zamahovanje z rokami navzven: stoja je razkoračno, odročenje skrčno navznoter, 

zamahujemo z rokami navzven, z vajo raztezamo horizontalne upogibalke ramen; 

- izmenično zamahovanje z iztegnjenimi rokami nazaj: stoja je razkoračno, ena roka je 

vzročena, druga priročena, izmenično zamahujemo z rokami nazaj, roke menjamo in ob 

vsakem zamahu stopimo na prste, vaja je namenjena raztezanju horizontalnih 

upogibalk ramen in rok; 

- izmenični odkloni trupa z menjavo položaja rok: stoja je razkoračno, ena roka je 

vzročena, druga je v boku, izmenično delamo odklone v eno in drugo stran, pri tem 

roke menjamo, vaja je namenjena raztezanju upogibalk trupa, primikalk ramen in 

odmikalk kolka; 

- predkloni trupa: stoja je razkoračno, roke so v vzročenju, naredimo globok predklon in 

gremo nazaj v stojo, vaja je namenjena raztezanju iztegovalk trupa in kolka ter 

upogibalk kolena; 

- kroženje z boki: stoja je razkoračno, roke so v boku, krožimo z boki v obe smeri, 

delamo velike kroge, vaja je namenjena raztezanju trupa; 

- izmenični zasuki trupa po 2-krat v levo in desno: stoja je razkoračno in predklon 

vodoravno, roke so v odročenju, ob vsakem zasuku se z dlanjo dotaknemo stopala 

nasprotne noge, vaja je namenjena raztezanju obračalk in iztegovalk trupa, 

horizontalnih upogibalk ramen, iztegovalk kolka in upogibalk kolena;  

- zamahovanje z nogo vstran: stojimo z obema nogama skupaj, zamahujemo v 

odnoženje, vaja je namenjena raztezanju odmikalk in primikalk kolka; 

- zamahovanje noge naprej - nazaj: stojimo rahlo raznožno, roke so v predročenju in 

zamahujemo z nogo v prednoženje, vaja je namenjena raztezanju upogibalk kolka; 
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- potiskanje bokov navzdol: stoja je razkoračno, eno koleno je pokrčeno, z boki 

potiskamo navzdol, vaja je namenjena raztezanju mišic bokov; 

- vaje z leseno palico (Slika 6). 

 

 

Slika 6. Gimnastične vaje z leseno palico (Vir: arhiv Novak, 2007). 

 

 

 

Vaje za ravnotežje smo izvajali v začetku po 5 ponovitev v eni seriji, kasneje smo povečali 

število ponovitev v seriji na 10. Navajamo vaje, ki smo jih izvajali za ravnotežje: 

- stoja na eni nogi (po možnosti brez opore), položaj zadržimo 10 sekund, nato 

zamenjamo nogo; 

- odrivanje partnerja ob stoji na eni nogi; 

- stoja brez opore s stopalom pred stopalom, položaj zadržimo 10 sekund;  

- obrat okoli svoje osi, najprej na eno stran in nato še na drugo stran, najprej počasi in 

nato hitro; 

- stoja na eni nogi in podajanje žoge z drugo nogo - lovljenje in brcanje žoge; 

- stoja na eni nogi in podajanje žoge s peto druge noge nazaj; 

- hoja stikoma stopalo ob stopalo nazaj in naprej miže; 

- hoja na blazinah miže v stran levo in desno z obratom na sredini; 
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- hoja po robu blazine (Slika 7); 

- hoja naprej in nazaj po prstih; 

- hoja naprej in nazaj štirinožno; 

- hoja po ravni črti miže; 

- hoja preko pritrjenih vrvic v višini 10 centimetrov; 

- hoja s privezanimi vrvicami okoli gležnja; 

- hoja po gredi na različne načine (z dolgimi koraki, stikoma stopalo ob stopalo, z 

dvignjenimi koleni, po prstih, itd.); 

- prestopanje ovire naprej in nazaj  ter levo in desno. 

 

 

 

 

Slika 7. Hoja po robu blazine (Vir: arhiv Novak, 2007). 

 

 

Za moč smo izvajali vaje za krepitev mišic v telovadnici in fitnesu. V telovadnici smo vaje za 

moč kombinirali s hojo in z gimnastičnimi vajami za gibljivost, ravnotežje in sproščanje, v 

fitnesu pa so bile v ospredju vaje za moč na fitnes napravah (fitnes program s 16 napravami) s 

predhodnim ogrevanjem. Po fitnes vadbi so sledile vaje za sproščanje.  

Vaje za moč smo v telovadnici izvajali v začetku po 5 ponovitev v eni seriji, kasneje smo 

povečali število ponovitev v seriji na 10.  
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Vaje, ki smo jih izvajali, so bile:  

- kroženje z rokami in žogo: stoja je razkoračno, roke so v predročenju, v rokah držimo 

košarkarsko žogo in krožimo z rokami pred telesom, z vajo krepimo ramenski obroč in 

mišice rok; 

- držanje žoge na tilniku: stoja je razkoračno, predklon vodoravno, na tilniku držimo 

košarkarsko žogo, naredimo vodoravno vzklon in predklon, vaja je krepilna za 

iztegovalke trupa; 

- suvanje žoge: stoja je razkoračno, žogo držimo na prsih in sunemo z iztegnitvijo rok, 

vaja je krepilna za iztegovalke rok; 

- suvanje žoge proti partnerju: stoja je razkoračno, vajo delamo v paru v razmaku pet 

korakov, držimo žogo na prsih: sunemo žogo proti partnerju z iztegnitvijo rok v 

predročenju gor, partner žogo lovi v predročenju gor, jo pritisne na prsa ter jo sune proti 

partnerju v srednje visokem loku, z vajo krepimo iztegovalke rok; 

- met tenis žogice v oviro: stoja je prednožno, v eni roki držimo žogico, ki jo z vso močjo 

vržemo v oviro, nato roki zamenjamo, z vajo krepimo iztegovalke ramenskega obroča in 

obračalke trupa  (Slika 8); 

- počep: iz stoje izvedemo počep v oporo spredaj in se dvignemo, z vajo krepimo 

iztegovalke nog; 

 

 

 

Slika 8. Met žogice s polno močjo v oviro (Vir: arhiv Novak, 2007). 
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- sonožni poskoki čez palico naprej - nazaj in levo - desno: z vajo krepimo mišice nog; 

- dvigovanje in spuščanje žoge: ležimo na hrbtu, roke so v predročenju, z rokami držimo 

košarkarko žogo, ki jo dvigujemo in spuščamo, tako da skrčimo in stegnemo roke, vaja 

je krepilna za iztegovalke komolca in iztegovalke ramen;  

- dvigovanje bokov: ležimo na hrbtu, noge so pokrčene, roke v priročenju, dvigujemo 

boke, z vajo krepimo mišice trupa;  

- vaje z odporom partnerja (Slika 9); 

- nošenje in dvigovanje blazin. 

 

 

 

Slika 9. Vaje z odporom partnerja (Vir: arhiv Novak, 2007). 

 

 

Na fitnes napravah smo obremenitve prilagodili individualno vsaki članici posebej. Vadba je 

potekala krožno, na začetku vadbe smo izvajali vaje na vsaki postaji po 5 ponovitev, nato smo 

stopnjevali na 7 ponovitev in nadaljevali do 10 ponovitev.  Obremenitve na fitnes postajah za 

mišice ramenskega obroča in rok so bile od 10-20 kg (odvisno od posameznice), obremenitve 

za odmikalke in primikalke nog od 25-40 kg (odvisno od posameznice), na preši od 50-80 kg 

(odvisno od posameznice). 
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Vaje za moč, ki smo jih izvajali v fitnesu, so obsegale: 

- vaje na sobnem kolesu z različnimi obremenitvami za krepitev iztegovalk in upogibalk 

nog; 

- vaje na klopi za krepitev upogibalk trupa in rok; 

- vaje na vadbenih postajah Technogym za krepitev upogibalk in iztegovalk trupa in rok;  

- vaje na vadbenih postajah Technogym (Sliki 10 in 11) za krepitev upogibalk in 

iztegovalk nog, iztegovalk kolena in odmikalk kolka. 

 

 

 

Slika 10. Vaje na vadbenih postajah v fitnesu (Vir: arhiv Novak, 2007). 

 

 

Za določanje intenzivnosti vadbe smo pri vseh vajah uporabili subjektivno oceno zaznanega 

napora glede na 15-stopenjsko Borgovo skalo od 6 do 20 (Borg, 1982). Posameznice so 

ocenile napor ob telesni aktivnosti kot srednje intenzivno (subjektivna ocena: zmerno težko 

do težko - 13 do 16) do visoko intenzivno (subjektivna ocena: zelo težko - 17 do 20). 
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Slika 11. Vaja na steperju v fitnesu (Vir: arhiv Novak, 2007). 

 

 

Vadbo v fitnesu smo zaključevali z vajami za sproščanje. Izvajali smo naslednje vaje 

sproščanja:  

- kroženje v gležnju in zapestju: z vajo sproščamo mišice zapestja in gležnja; 

- izmenični poskoki z noge na nogo s stresanjem delov telesa: vajo delamo stoje z 

izmeničnimi rahlimi poskoki z noge na nogo, stresamo noge, roke in trup, pri tem 

poudarjeno izdihujemo in vdihujemo, vaja je sprostilna za mišice spodnjih in zgornjih 

okončin ter trupa; 

- predklon trupa, ki prosto visi: stoja je razkoračno, trup spustimo v predklon, 

predročenje je prosto proti nogam, trup in roki prosto visijo, pri tem globoko dihamo, 

vaja je sprostilna za mišice trupa in rok; 

- stresanje nog: ležimo na hrbtu, raznožno in priročeno, kolena so pokrčena, stresamo 

noge, z vajo sproščamo mišice nog. 
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5.4     MERSKI  INSTRUMENTARIJ 

 

 

5.4.1     VPRAŠALNIKI 

 

Uporabili smo anketne vprašalnike, ki so jih izpolnile članice vadbene in kontrolne skupine:  

 

1. Vprašalnik 1 (Priloga 11.1) o splošni oceni stanja je modificiran vprašalnik programa 

CINDI - Cindi in gibalno športna aktivnost za zdravje (2002). Vsebuje splošne 

podatke, kot so leto rojstva, kraj bivanja, zakonski stan, zadnja končana šola, 

opravljanje dela do upokojitve, način bivanja, vprašanja o vključenosti v telesno 

dejavnost v preteklosti ter motive za vključenost v športne aktivnosti, vprašanja o 

kontroliranju telesne teže, o kajenju, o splošnem mnenju o zdravju ter o prehrani. 

Vprašalnik se uporablja v projektu Cindi za spodbujanje telesne dejavnosti in gibanja 

za zdravje v zdravstvenih domovih Slovenije od leta 2002 dalje.  

 

2. Vprašalnik 2 (Priloga 11.2) je validiran vprašalnik o subjektivni oceni telesne 

dejavnosti za starejše (A physical activity questionnaire for the elderly; Voorrips idr., 

1991), ki ga je uporabila v svoji doktorski disertaciji Ažmanova (2001). Vprašalnik 

vsebuje vprašanja o domačih opravilih, aktivnostih, ki se izvajajo v prostem času ter o 

športno-rekreativnih aktivnostih.  

 

3. Vprašalnik 3 (Priloga 11.3.) obsega trditve o zadovoljstvu z življenjem. Za 

ugotavljanje zadovoljstva z življenjem oziroma po Dienerju t.i. subjektivnega blagra je 

bila uporabljena že velikokrat preizkušena zelo enostavna Lestvica zadovoljstva z 

življenjem (Satisfaction with Life Scale – SWLS), ki jo je izdelal Diener s sodelavci 

(1985), v Sloveniji pa sta jo uporabila Musek in Avsec (2002).  

 

4. Vprašalnik 4 (Priloga 11.4) je vprašalnik o preferencah športnih panog in vsebuje 

navedenih 69 športnih panog, pokaže pa aktualno stanje o telesni dejavnosti v 

preteklosti in preference do posamezne športne dejavnosti. Uporabili smo modificiran, 

v Sloveniji že uporabljen vprašalnik »Preference športnih panog za osebe s posebnimi 

potrebami« (Vute, 1985). Za vsako od športnih panog je bilo potrebno izbrati trditev, 

in sicer: sem se ukvarjal v preteklosti in čas ukvarjanja, bi se ukvarjal, če bi imel 

možnost, se ne bi nikoli ukvarjal ter redno spremljam v medijih. 
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5.4.2   MERITVE   

 

Podatke o gibalnih in funkcionalnih sposobnostih članic vadbene in kontrolne skupine smo 

zbrali z modificiranimi testi, Fullertonovo testno baterijo in Športno vzgojnim kartonom. 

Fullertonovo testno baterijo za merjenje funkcionalne telesne pripravljenosti za starejše (Rikli 

& Jones, 1999) so razvili raziskovalci na Kalifornijski državni univerzi v Fullertonu. Obsega 

osnovne sestavine funkcionalne telesne pripravljenosti, potrebne za aktivnosti, ki jih človek 

potrebuje za samostojno življenje. Baterija je bila v Sloveniji uporabljena že dvakrat (Burger 

& Marinček, 1999; povzeto po: Ažman, 2001). Merili smo: vstajanje s stola 30 sekund, 

dvigovanje uteži sede 30 sekund, predklon na klopci, dotik rok na hrbtu, vstani in pojdi,  hojo 

9 minut, ravnotežje na eni nogi z odprtimi očmi ter stisk pesti – merjenje moči z 

dinamometrom. S Športno vzgojnim kartonom (1996) smo izvedli antropometrijske meritve 

telesne višine, telesne teže in kožne gube nadlahti ter teste gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti: dotikanje plošče z roko v 20 sekundah, vesa, poligon nazaj, skok v daljino z 

mesta in dviganje trupa v 60 sekundah. 

Za meritve smo uporabili pripomočke, ki so namenjeni testiranju dijakov za Športno vzgojni 

karton, merjenje moči smo merili z dinamometrom, ki so nam ga odstopili na oddelku za 

fizioterapijo Zdravstvenega doma Kamnik, za dvigovanje uteži sede pa smo pripravili za ta 

namen ustrezno ročko, težko 2,27 kg. Pri testiranju so nam pomagali tudi učitelji športne 

vzgoje Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik. 

 

 

5.4.2.1     TEHNIKE  MERJENJA  IN  TESTIRANJA 

Osnovne antropometrijske mere, kot so telesna višina, telesna teža in kožna guba nadlahti, 

smo merili po navodilih Športno vzgojnega kartona. Gibalne in funkcionalne sposobnosti 

obeh skupin smo preverjali z modificiranimi testi Športno vzgojnega kartona in Fullertonove 

testne baterije. 

 

1. Telesna višina 

 

Telesno višino smo merili z Martinovim antropometrom z natančnostjo do 0,5 centimetra 

(cm). Merjena oseba je pri merjenju stala vzravnano s stopali vzporedno drug ob drugem ter 

glavo v Frankfurtski horizontali, to je v položaju, v katerem je vodoravna črta, ki veže spodnji 
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rob očesne odprtine in zgornji rob slušne odprtine. Antropometer smo namestili navpično ter 

neposredno vzdolž hrbta in prečko antropometra položili horizontalno na teme merjene osebe 

ter odčitali telesno višino. 

 

2. Telesna teža 

 

Telesno težo smo odčitali z digitalno decimalno medicinsko tehtnico, ki smo jo pred 

izvajenjen vsake meritve umerili. Merjena oseba je stopila na sredino tehtnice. Rezultat smo 

odčitali z natančnostjo do 0,5 kilograma (kg), pri čemer smo vmesne vrednosti zaokrožili 

navzgor ali navzdol. 

 

3. Kožna guba nadlahti 

 

Kožno gubo smo merili s kaliprom, ki je bil umerjen tako, da je pritisk na kožo 1 bar. Merilna 

lestvica je označena v milimetrih (mm). Merjena oseba je stala z ohlapno sproščenimi 

zgornjimi okončinami. Kožno gubo smo merili na levi nadlahti. S palcem in kazalcem smo 

kožno gubo dvignili nad tricepsom – na sredini med akromionom in vrhom olekranona, jo 

stisnili z vrhom krakov kalipra in ob pritisku 1 bara odčitali rezultat z natančnostjo do 1 mm. 

 

4. Dotikanje plošče z roko v 20 sekundah 

 

Za testiranje smo uporabili desko z elektronskim merjenjem števila dvojnih dotikov, na kateri 

sta pritrjeni dve okrogli plošči s premerom 20 cm in z najbližjimi robovi, oddaljenimi 61 cm. 

Miza, na kateri je bila deska, in stol, sta bila ustrezno nameščena, da je bilo sedenje testirane 

osebe udobno. Testirana oseba je slabšo roko položila na sredino med plošči, drugo pa na 

ploščo na nasprotni strani. Na znamenje »zdaj« se je začela izmenično kar najhitreje dotikati 

obeh plošč. Vsak dvojni dotik je štel eno točko. Če se testirana oseba obeh plošč ni dotaknila, 

dotika nismo šteli. Rezultat je bilo število dvojnih dotikov oziroma točk v 20 sekundah.  

 

5. Skok v daljino z mesta 

 

Za testiranje smo uporabili posebno preprogo, dolžine 3,5 m, ki smo jo trdno pritrdili na 

podlago ter kovinski merilni trak. Testirana oseba se je sonožno odrinila v skok in opravila tri 

ponovitve. Merili smo pravokotno razdaljo od črte na odskočišču do najbližjega odtisa stopala 
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na doskočišču. Vse ponovitve smo zabeležili in kot rezultat upoštevali povprečje vseh treh 

meritev. 

 

6. Dviganje trupa v 60 sekundah 

 

Testirana oseba je ležala na blazini s pokrčenimi spodnjimi okončinami pod pravim kotom. 

Zgornje okončine je prekrižala na prsih ter dlani položila na nasprotnih ramenih. Stopala so 

bila vseskozi v stiku s podlago in jih je zaradi stabilnosti položaja držala druga oseba. 

Testirana oseba se je dvigovala v sedeči položaj, da so se komolci dotaknili stegna in se 

vračala v začetni položaj. Šteli smo pravilno izvedene ponovitve v času 60 sekund. S testom 

smo merili moč trebušnih mišic. 

 

7. Poligon nazaj 

 

Testiranje poligona smo izvajali prilagojeno. Na ravni podlagi smo odmerili 10 metrov dolg 

poligon v ravni liniji brez posebnih ovir. Testirana oseba se je postavila na začetni položaj na 

vse štiri, s hrbtom obrnjena nazaj in s stopali pred štartno črto. Po znaku »zdaj« je bilo z 

vzvratno hojo po vseh štirih treba prehoditi 10-metrsko razdaljo med obema črtama. Merili 

smo čas, ki ga je testirana oseba potrebovala za premaganje razdalje. Rezultat smo zabeležili 

do sekunde natančno. 

 

8. Vesa 

 

Veso smo izvajali na posebnem drogu, ki smo ga vpeli na stensko lestev in višino prilagodili 

osebi, ki je izvajala test. Izvajali smo jo prilagojeno, tako da se je testirana oseba z obema 

zgornjima okončinama, ki sta bili iztegnjeni, oprijela droga in vztrajala v visečem položaju, 

dokler je zmogla. Rezultat smo odčitali do sekunde natančno. Merili smo moč zgornjih 

okončin. 

 

9. Vstajanje s stola – 30 sekund 

 

Testirana oseba je sedela na stolu z višino sedežne ploskve 43 cm, trup je bil pokončen, roke 

so ležale prekrižano na prsih in dlani na nasprotnih ramenih. Po startnem signalu »zdaj« se je 

testirana oseba vzravnala do stoje, kolena so bila iztegnjena in se nato spustila v sed na stolu. 

Merili smo število pravilno izvedenih ponovitev, ki jih je testirana oseba izvedla v 30 
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sekundah. Če je bila testirana oseba po končani 30. sekundi v fazi izravnave, smo ponovitev 

šteli kot uspešno. S testom smo merili moč spodnjih okončin. 

 

10.   Dvigovanje uteži sede – 30 sekund 

 

Testirana oseba je sedela na stolu s pokončnim trupom in s stopali plosko na tleh. Stran z 

nedominantno zgornjo okončino je pomaknila ob rob stola. Z dominantno zgornjo okončino 

je prijela ročko v poziciji priročene roke z viličastim prijemom in z dlanmi, obrnjenimi 

navznoter, pri tem je bila zgornja okončina v komolcu v pravem kotu, nadlaket pa fiksirana ob 

trupu, tako da je testirana oseba dvigovala le podlaket. Amplituda giba je bila med 45 in 60 

stopinj. Ročka-utež je bila težka 2,27 kg, kar je standard za ženske (za moške velja standard 

3,63 kg). Merili smo moč zgornjih okončin. Rezultat je bilo število pravilno izvedenih 

ponovitev v 30 sekundah. Če je testirana oseba po končani 30. sekundi neredila več kot 

polovico upognitve, smo meritev šteli kot uspešno.  

 

11.   Predklon na klopci 

 

Testirana oseba je stopila na klopco, višine 50 centimetrov, ki ima 80-centimetrsko merilo s 

pomično letvico, tako da se je s prsti nog dotikala zadnje strani merila. Ob iztegnjenih kolenih 

je počasi izvedla predklon, pri čemer je s prsti iztegnjenih rok potiskala letvico, ki je pritrjena 

na merilu, po merilu navzdol. Meritev se ni štela kot uspešna, če je testirana oseba pokrčila 

kolena. Izvedene so bile tri ponovitve in kot rezultat smo upoštevali povprečje vseh treh 

izmerjenih predklonov do 1 cm natančno. 

 

12.   Dotik rok na hrbtu 

 

Testirana oseba je v stoji eno zgornjo okončino pokrčeno pomaknila nazaj od vratu proti 

hrbtu, z drugo pa se je približala pokrčeni prvi zgornji okončini s hrbtne strani in skušala na 

sredini hrbta obe roki čim bolj približati s sredinci. Izvedle so se tri ponovitve. Merili smo 

razdaljo med konicama sredincev na 1 cm natančno. Če se prsta nista dotaknila, je bil rezultat 

manjši od nič in je imel negativen predznak - minus, pri prekrivanju prstov je bil rezultat večji 

od nič in je bil predznak pozitiven - plus ter pri dotikanju prstov stikoma, je bil rezultat 

označen z nič. Upoštevali smo povprečje vseh treh rezultatov. 
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13.   Vstani in pojdi 

 

Za izvedbo te naloge smo uporabili stol, višine 43 cm, ki smo ga učvrstili ob steno, da se ni 

premikal, in pokončno palico, ki smo jo oddaljili 2,5 m od stola. Testirana oseba se je za 

izvedbo naloge usedla na stol s pokončnim trupom, dlanmi oprtimi na stegna, stopali plosko 

na tleh in z eno spodnjo okončino nekoliko pred drugo. Po startu »zdaj« je vstala in šla čim 

hitreje do palice, nato okoli nje in nazaj do stola, kjer se je vsedla v prvotni položaj. Opravila 

je tri ponovitve. Rezultat smo merili na 0,1 sekunde natančno od signala »zdaj« do ponovnega 

seda. Upoštevali smo povprečje vseh treh rezultatov. 

 

14.   Hoja 9 minut 

 

Hojo smo testirali v manjših skupinah in predstavlja test splošne vzdržljivosti. Natančno smo 

začrtali testni poligon, ki smo ga prej izmerili. Testirane osebe so po znaku »zdaj« začele 

hoditi okoli označb. Dali smo jim navodila, naj čim hitreje, kolikor zmorejo, hodijo 9 minut, 

po potrebi se lahko vmes ustavijo in nato spet nadaljujejo hojo, prav tako lahko spreminjajo 

hitrost hoje. Med potekom smo jih za motivacijo opozarjali na čas hoje. Rezultat je bil 

seštevek vseh prehojenih obhodov in dodatne razdalje v nepopolnem zadnjem obhodu, 

izmerjen na 5 metrov natančno. 

 

15.   Ravnotežje na eni nogi z odprtimi očmi 

 

Testirana oseba je stala bočno ob steni, da se je za primer izgube ravnotežja, ko je stopila na 

tla, lahko ujela z rokami. Ko je bila pripravljena, je dvignila poljubno izbrano eno spodnjo 

okončino od tal in jo rahlo pokrčila v kolenu. V času izvajanja naloge je imela oči odprte. 

Merili smo čas od začetka izvajanja naloge do trenutka, ko se je testirana oseba s pokrčeno 

spodnjo okončino dotaknila tal ali največ 90 sekund. Rezultat je bil izmerjen na 1 sekundo 

natančno. Merili smo tri ponovitve in kot končni rezultat upoštevali povprečje vseh treh 

rezultatov. 

 

16.   Stisk pesti 

 

Testirana oseba je z dominantno zgornjo okončino, ki jo je izbrala sama, prijela ročaj 

dinamometra, nato je maksimalno stisnila držalo ter vztrajala v stisku do maksimalne mišične 

sile. Uporabili smo Jamar Hydraulic Hand Dynamometer - 5030J1 (Sammons Preston, 
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Providence, ZDA). Naloga se je izvedla s tremi ponovitvami, med katerimi je bil krajši odmor 

s sproščanjem mišic. Izmerjeno silo testirane osebe smo odčitali v kilogramih in zabeležili. 

Upoštevali smo povprečje vseh treh rezultatov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12. Jamar Hydraulic Hand Dynamometer - 5030J1.  

(Vir: http://www.claflinequip.com/5030j1-jamar-hand- 

        dynamometer.html (9.1.2011) 

 

 

 

 

5.5    STATISTIČNE  OBDELAVE 

 

 

Za statistično analizo smo uporabili program SPSS 16.0 (SPSS Inc., IBM Corporation, 

Chicago Illinois, ZDA, 2008). Rezultate smo predstavili v besedilu, v obliki preglednic in 

slikovno. Vse statistične razlike smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p = 0,05). 

 

Za obdelavo podatkov smo uporabili naslednje statistične metode: 

- računanje osnovnih postopkov opisne statistike posameznih spremenljivk,  

- χ
2 

test za ugotavljanje razlik med članicami vadbene in kontrolne skupine v splošni 

oceni stanja (Vprašalnik 1), 

- χ
2 

test za ugotavljanje razlik med članicami vadbene in kontrolne skupine v subjektivni 

oceni telesne dejavnosti (Vprašalnik 2), 

- t-test za ugotavljanje razlik zadovoljstva z življenjem med članicami vadbene skupine 

na začetku in ob koncu vadbe leta 2006/07 ter primerjave ločeno za članice vadbene in 

ločeno za članice kontrolne skupine med leti 2006/07 in 2011 (Vprašalnik 3), 

- analizo variance (F-test) za ugotavljanje razlik zadovoljstva z življenjem med 

članicami vadbene skupine na začetku vadbe in članicami kontrolne skupine ter 
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članicami vadbene skupine ob koncu vadbe in članicami kontrolne skupine za obdobje 

2006/07 in 2011 (Vprašalnik 3), 

- χ
2 

test za ugotavljanje razlik med članicami vadbene in kontrolne skupine v 

preferencah športnih panog (Vprašalnik 4), 

- t-test za ugotavljanje razlik antropometrijskih testov ter gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti pri članicah vadbene skupine na začetku in ob koncu vadbe leta 2006/07 

ter primerjave za obdobje od 2006/07 pred in po vadbi ter po štirih letih 2011, ločeno 

za članice vadbene in kontrolne skupine, 

- analizo variance (F-test) za ugotavljanje razlik antropometrijskih testov ter gibalnih in 

funkcionalnih sposobnosti med članicami vadbene in kontrolne skupine v primerjavah 

za obdobje 2006/07 in 2011, 

- Bonferronijev post hoc test za ugotavljenje napredka pri članicah vadbene skupine 

med posameznimi testiranji, 

- analizo kovariance za ugotavljanje razlik v spremembi med začetnim in končnim 

stanjem gibalnih in funkcionalnih sposobnosti med članicami vadbene in kontrolne 

skupine. 
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6     REZULTATI   
 

 

Rezultate smo prikazali za članice vadbene in kontrolne skupine glede na splošno oceno 

stanja, subjektivno oceno telesne dejavnosti, zadovoljstvo z življenjem, preference športnih 

panog ter glede na cilje naloge in hipoteze: 

 

1. prikaz splošne ocene stanja članic vadbene in kontrolne skupine glede na Vprašalnik 1 

(Cindi in gibalno športna aktivnosti za zdravje, 2002) za splošne podatke za leto 

2006/07 ter podatke o telesni dejavnosti, telesni teži, skrbi za zdravje, motivih za 

vadbo, kajenju in prehrani primerjalno za leto 2006/07 in 2011;  

 

2. prikaz subjektivne ocene telesne dejavnosti članic vadbene in kontrolne skupine glede 

na Vprašalnik 2 (Voorrips idr., 1991) za leto 2006/07 in 2011; 

 

3. prikaz ugotovitev zadovoljstva z življenjem članic vadbene skupine na začetku in ob 

koncu programa telesne vadbe v primerjavi s članicami kontrolne skupine za leto 

2006/07 in primerjalno za posamezni skupini po štirih letih (Vprašalnik 3 - Lestvica 

zadovoljstva z življenjem; Diener idr., 1985); 

 

4. prikaz ugotovitev, pri katerih športnih panogah so članice vadbene in kontrolne 

skupine pridobile izkušnje v preteklosti in v katerih športnih panogah bi si želele 

pridobiti nove izkušnje z uporabo Vprašalnika 4 (Preference športnih panog za osebe s 

posebnimi potrebami; Vute, 1985); 

 

5. predstavitev rezultatov antropometrijskih testov ter gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti pri članicah vadbene in kontrolne skupine po modificirani Fullertonovi 

testni bateriji za merjenje funkcionalne telesne pripravljenosti za starejše (Rikli & 

Jones, 1999) in po modificiranem Športno vzgojnem kartonu (1996), in sicer nastale 

razlike med začetkom in koncem vadbe pri članicah vadbene skupine leta 2006/07 ter 

primerjalno po štirih letih, razlike, ki se pojavljajo pri članicah kontrolne skupine v 

obdobju od 2006/07 in 2011 ter razlike na začetku in ob koncu vadbe članic vadbene 

skupine v odnosu do članic kontrolne skupine ter primerjalne razlike med članicami 

obeh skupin za leto 2006/07 in 2011 z namenom preveriti vpliv telesne vadbe na 

gibalne sposobnosti ženske populacije starostnikov ter v kakšni meri vpliva telesna 

vadba na kakovost življenja ženske populacije starostnikov. 



Novak, T. Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov. 

   Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2011 

________________________________________________________________________________________ 

 

88 

 

6.1     SPLOŠNA  OCENA  STANJA   

 

 

 

Splošna ocena obsega splošne podatke o vadbeni in kontrolni skupini ter za obe skupini 

podatke o telesni dejavnosti, telesni teži in skrbi za zdravje, podatke o kajenju ter načinu 

prehranjevanja. Splošni podatki nam služijo za predstavitev obeh skupin, za uporabo ostalih 

podatkov pa smo se odločili glede na dejstvo, da tako telesna dejavnost, telesna teža, skrb za 

zdravje, kot tudi kajenje in način prehranjevanja vplivajo na splošno zdravstveno stanje, 

počutje ter način življenja. 

 

 

 

6.1.1.     SPLOŠNI  PODATKI 

 

 

Med splošnimi podatki so podani podatki za članice vadbene in kontrolne skupine o 

zakonskem stanu, izobrazbi, zaposlitvi do upokojitve in lastništvu nepremičnine.  

 

 

Preglednica 6:  

Zakonski stan članic vadbene in kontrolne skupine. 

 

Zakonski stan Vadbena skupina Kontrolna skupina 

N % N % 

 

Samska 2 6,2 2 6,2 

Poročena ali živi v  

izvenzakonski skupnosti 

15 46,9 20 62,5 

Ločena 5 15,6 1 3,1 

Ovdovela 9 28,1 9 28,1 

Drugo 1 3,1   

 

Skupaj 

 

32 

 

100 

 

32 

 

100 
N - število 

% - odstotek 
χ

2
- Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 
χ2 

= 4,525 p = 0,340 

 

 

 

Primerjava članic vadbene in kontrolne skupine (Preglednica 6) kaže podobno socialno sliko z 

majhnimi odstopanji, saj med skupinama ni bilo opaziti statistično značilnih razlik (p > 0,05). 

V obeh skupinah je sodelovalo enako število samskih (6,2 %) kot ovdovelih (28,1 %), v 
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vadbeni skupini je bilo manj poročenih (46,9 % ) v primerjavi s članicami kontrolne skupine 

(62,5 %) in nekaj več ločenih (15,6 %) v primerjavi s članicami kontrolne skupine (3,1 %).   

 

 

Preglednica 7:  

Lastništvo nepremičnine članic vadbene  in kontrolne skupine. 
 

Lastništvo nepremičnine Vadbena skupina Kontrolna skupina 

N % N % 

Hiša 23 71,9 25 78,1 

Stanovanje 7 21,9 4 12,5 

Stanovanje v najemu 1 3,1 2 6,2 

Hiša v najemu 1 3,1 1 3,1 

 

Skupaj 

 

32 

 

100 

 

32 

 

100 
N - število                 

% - odstotek  

χ
2
- Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 
χ2

 = 1,412 p = 0,703 

 

 

 

Članice obeh skupin, kar prikazuje Preglednica 7, so večinoma stanovale v lastni hiši (v 

vadbeni skupini 71,9 % in v kontrolni skupini 78,1 %) ali lastnem stanovanju (v vadbeni 

skupini 21,9 % in v kontrolni skupini 12,5 %), le majhen delež so bile najemnice stanovanja 

ali hiše (članice vadbene skupine skupaj 6,2 % in članice kontrolne skupine skupaj 9,3 %).  

 

 

Preglednica 8:  

Dokončana izobrazba članic vadbene in kontrolne skupine. 
 

Izobrazba Vadbena skupina Kontrolna skupina 

N % N % 

Nedokončana osnovna šola - - 5 15,6 

Osnovna šola 9 28,1 11 34,4 

Poklicna šola 5 15,6 6 18,8 

Srednja šola 10 31,2 8 25,0 

Višja šola 4 12,5 2 6,2 

Visoka šola 4 12,5 - - 

Magisterij, doktorat - - - - 

 

Skupaj 

 

32 

 

100 

 

32 

 

100 
N - število 

% - odstotek 

χ
2
- Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 
χ2

 = 10,656 p = 0,059 
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V Preglednici 8 je prikazana izobrazbena struktura sodelujočih članic vadbene in kontrolne 

skupine. V vadbeni skupini je sodelovalo več članic s končano visoko in višjo šolo (25 %), 

končano poklicno šolo jih je imelo 15,6 %, srednjo šolo 31,2 % ter 28,1 % osnovno šolo. V 

kontrolni skupini jih je sodelovalo 15,6 % z nedokončano osnovno šolo, 34,4 % s končano 

osnovno šolo, 18,8 % s končano poklicno in 25 % s končano srednjo šolo, le 6,2 % jih je 

imelo višjo šolo. Iz statistične analize je razvidna majhna razlika med skupinama (p = 0,059), 

ki pa ni statistično značilna. 

 

 

 

 

Preglednica 9:  

Opravljanje dela do upokojitve članic vadbene in kontrolne skupine. 
 

Opravljanje dela Vadbena skupina Kontrolna skupina 

N % N % 

Težko delo v kmetijstvu, 

gozdarstvu 

1 3,1 - - 

Težko delo v industriji, 

gradbeništvu 

9 28,1 11 34,4 

Pisarniško, administrativno delo 11 34,4 9 28,1 

Intelektualno delo 8 25,0 3 9,4 

Delo v storitveni dejavnosti 2 6,2 3 9,4 

Gospodinja 1 3,1 4 12,5 

Samozaposlen v lastnem 

podjetju, obrti 

- - 2 6,2 

 

Skupaj 

 

32 

 

100 

 

32 

 

100 
N - število 

% - odstotek 
  χ2

 = 8,147 p = 0,228 

χ
2
- Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 

 

 

V času zaposlitve so članice vadbene in kontrolne skupine opravljale različna dela: članice 

vadbene skupine večinoma v industriji (28,1 %), administraciji (34,4 %) in intelektualno delo 

(25 %), članice kontrolne skupine pa največ v industriji (34,4 %) in administraciji (28,1 %), 

12,5 % jih je bilo prijavljenih kot gospodinje, 9,4 % jih je opravljalo delo v storitvenih 

dejavnostih in intelektualno delo ter 6,2 % jih je bilo zaposlenih v lastni obrti, kar je 

prikazano v Preglednici 9. 
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6.1.2     TELESNA  DEJAVNOST,  TELESNA  TEŽA  IN  SKRB  ZA  ZDRAVJE 

 

 

6.1.2.1     TELESNA  DEJAVNOST 

 

 

Zanimalo nas je, na kakšen način in kako pogosto so se članice  vadbene in kontrolne skupine 

pred vključitvijo v raziskavo ukvarjale z gibalno športno dejavnostjo.  

 

 

Preglednica 10:  

Oblike gibalno športne aktivnosti članic vadbene in kontrolne skupine pred vključitvijo v 

raziskavo.  
 

Športna aktivnost 

pred raziskavo 

skupina nikoli občasno redno χ2
 p 

N % N % N % 

Neorganizirano v 

družbi 

V 23 71,9 8 25,0 1 3,1 1,846 0,397 

K 17 53,2 13 40,6 2 6,2 

Neorganizirano  

sam 

V 24 75,0 6 18,8 2 6,2 9,146 0,010 

K 13 40,6 15 46,9 4 12,5 

Organizirano (klub, 

društvo) 
V 27 84,4 1 3,1 4 12,5 2,032 0,362 

K 30 93,8 - - 2 6,2 

Organizirano v 

fitnesu, zavodu 

V 23 71,9 - - 9 28,1 12,424 0,002 

K 30 93,8 2 6,2 - - 

N - število                                                                  V - vadbena skupina pred raziskavo 

% - odstotek                                                               K - kontrolna skupina pred raziskavo 

χ
2
- Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 

 

 

Iz Preglednice 10 je razvidno, da se je pred raziskavo 40,6 % članic vadbene skupine  redno 

organizirano udeleževalo gibalno športnih aktivnosti v klubu, društvu, zavodu ali fitnesu, 

neorganizirano v družbi ali same pa 9,3 %. Med članicami kontrolne skupine je bil ta odstotek 

bistveno nižji, saj jih je organizirano v športni aktivnosti redno sodelovalo le 6,2 % in 

neorganizirano v družbi ali same 18,7 %. Statistična analiza kaže pomembno značilno razliko 

med obema skupinama glede vključenosti v gibalno športno aktivnost, organizirano v fitnesu 

ali zavodu, v prid članicam vadbene skupine (p = 0,002) ter statistično značilno razliko v 

neorganizirani samostojni vadbi v prid članicam kontrolne skupine (p = 0,010). Vzrok 

slednjega so lahko različne možnosti vključitve v organizirano vadbo z ozirom na prevoz, 

oddaljenost, pomanjkanje ustrezne ponudbe ali manjša motiviranost za vključitev v 

organizirano vadbo. 
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Preglednica 11:  

Motivi za gibanje oziroma šport pri članicah vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 

(1 – popolnoma nepomemben razlog, 5 – zelo pomemben razlog). 

 

 

Motiv 

 

sk 

Ocena razloga  

χ2
 

 

p 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 

Estetski 

videz 

V1 12 37,5 4 12,5 11 34,4 4 12,5 1 3,1 10,089 0,039 

K1 24 75,0 2 6,2 6 18,8 - - - - 

Zabava, 

razvedrilo 

V1 2 6,2 4 12,5 14 43,8 1 3,1 11 34,4 8,125 0,087 

K1 5 15,6 3 9,4 12 37,5 7 21,8 5 15,6 

Izboljšanje 

zdravja 

V1 1 3,1 - - 3 9,4 2 6,2 26 81,2 2,103 0,717 

K1 - - 1 3,1 4 12,5 2 6,2 25 78,1 

Zdravljenje 

bolezni 

V1 9 28,1 1 3,1 9 28,1 2 6,2 11 34,4 11,128 0,025 

K1 20 62,5 2 6,2 4 12,5 - - 6 18,8 

Družabno 

življenje 

V1 1 3,1 3 9,4 18 56,2 2 6,2 8 25,0 7,490 0,112 

K1 9 28,1 3 9,4 14 43,8 1 3,1 5 15,6 

Boljša 

kondicija 

V1 1 3,1 - - 10 31,2 1 3,1 20 62,5 12,894 0,005 

K1 - - - - 2 6,2 9 21,1 21 65,6 

Pozitiven 

zgled 

V1 19 59,4 1 3,1 6 18,8 - - 6 18,8 4,432 0,351 

K1 24 75,0 1 3,1 4 12,5 1 3,1 2 6,2 

Večja moč, 

gibčnost 

V1 1 3,1 - - 9 28,1 2 6,2 20 62,5 5,248 0,263 

K1 - - 1 3,1 4 12,5 5 15,6 22 68,8 

N - število                                                                  V1 - vadbena skupina 2006/07 

% - odstotek                                                               K1 - kontrolna skupina 2006/07 

χ
2
- Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 

 

 

 

 

Kot vodilni motiv in zelo pomemben razlog za gibanje (Preglednica 11) so leta 2006/07 

članice v obeh skupinah najvišje ocenile izboljšanje zdravja (v vadbeni skupini 81,2 % in v 

kontrolni skupini 78,1 %), boljšo kondicijo (v vadbeni skupini 62,5 % in v kontrolni skupini 

65,6 %) ter večjo moč in gibčnost (v vadbeni skupini 62,5 % in v kontrolni skupini 68,8 %). 

Pri motivu boljša kondicija se ocena razloga med skupinama zanimivo pojavlja razpršeno, 

kljub temu da sta obe skupini ocenili razlog motiva zelo visoko. Med članicami vadbene 

skupine je namreč le 1 (3,1 %) ocenila boljšo kondicijo kot nepomemben razlog, v kontrolni 

skupini pa so vse sodelujoče omenjeni motiv označile kot srednje do zelo pomemben razlog. 

Pričakovano in povezano s splošnim statusom v tem starostnem obdobju estetski videz in 

pozitiven zgled nista vplivala na motivacijo za aktivno športno dejavnost, v presenetljivo 

nizkem odstotku pa sta se kot motivacija za gibanje pokazala družabno življenje, ki je kot zelo 
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pomemben razlog pri članicah vadbene skupine naveden v 25 % in pri članicah kontrolne 

skupine v 15,6 %, ter zabava oziroma razvedrilo, ki je pri članicah vadbene skupine kot zelo 

pomemben razlog naveden v 34,4 %, pri članicah kontrolne skupine pa le v 15,6 %. 

Med obema skupinama se pojavlja največja statistično značilna razlika glede ocene razloga 

kot motiva za gibanje oziroma šport boljša kondicija (p = 0,005). Statistično pomembna 

razlika med skupinama se kaže tudi v motivih zdravljenje bolezni (p = 0,025) in estetski videz 

(p = 0,039). Razlike med skupinama pa se ne pojavljajo pri motivih, kot so izboljšanje zdravja 

(p = 0,717), pozitiven zgled (p = 0,351), večja moč in gibčnost (p = 0,263) ter družabno 

življenje (p = 0,112).  

 

 

 

Preglednica 12:  

Motivi za gibanje oziroma šport pri članicah vadbene in kontrolne skupine leta 2011 

(1 – popolnoma nepomemben razlog, 5 – zelo pomemben razlog). 

 

 

Motiv 

 

sk 

Ocena razloga  

χ2
 

 

p 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 

Estetski 

videz 

V2 2 10,0 1 5,0 4 20,0 6 30,0 7 35,0 18,892 0,000 

K2 8 47,1 - - 9 52,9 - - - - 

Zabava, 

razvedrilo 

V2 - - 1 5,0 1 5,0 4 20,0 14 70,0 39,979 0,000 

K2 7 41,2 - - 8 47,1 1 5,9 1 5,9 

Izboljšanje 

zdravja 

V2 - - - - 1 5,0 2 10,0 17 85,0 1,044 0,314 

K2 - - - - - - 1 5,9 16 94,1 

Zdravljenje 

bolezni 

V2 1 5,0 1 5,0 2 10,0 4 20,0 12 60,0 0,999 0,324 

K2 1 5,9 - - 4 23,5 7 41,2 5 29,4 

Družabno 

življenje 

V2 - - 2 10,0 2 10,0 5 25,0 11 55,0 7,883 0,008 

K2 2 11,8 - - 7 41,2 7 41,2 1 5,9 

Boljša 

kondicija 

V2 - - - - 1 5,0 4 20,0 15 75,0 0,460 0,502 

K2 - - - - 1 5,9 1 5,9 15 88,2 

Pozitiven 

zgled 

V2 3 15,0 4 20,0 - - 4 20,0 9 45,0 0,446 0,508 

K2 5 29,4 - - 5 29,4 - - 7 41,2 

Večja moč, 

gibčnost 

V2 - - - - 1 5,0 3 15,0 16 80,0 1,320 0,258 

K2 1 5,9 - - 3 17,6 - - 13 76,5 

N - število                                                                  V2 - vadbena skupina 2011 

% - odstotek                                                               K2 - kontrolna skupina 2011 

χ
2
- Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 
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Po štirih letih raziskave (Preglednica 12) so članice v obeh skupinah kot razlog za gibanje 

oziroma šport najvišje ocenile boljšo kondicijo (v vadbeni skupini 75,0 % in v kontrolni 

skupini 88,2 %) ter večjo moč in gibčnost (v vadbeni skupini 80,0 % in v kontrolni skupini 

76,5 %), kar so izpostavile že leta 2006/07. Več kot polovica članic vadbene skupine je kot 

zelo pomemben razlog izpostavila tudi motive, kot so zabava in razvedrilo (70,0 %), 

izboljšanje zdravja (85,0 %), zdravljenje bolezni (60,0 %) in družabno življenje (55,0 %). 

Zanimivo je 35,0 % članic vadbene skupine izpostavilo kot zelo pomemben motiv za gibanje 

estetski videz, med članicami kontrolne skupine pa jih je kar 47,1 % ta motiv označilo kot 

popolnoma nepomemben in 52,9 % kot srednje pomemben razlog za gibanje. Velika razlika 

med skupinama se pojavlja tudi pri motivu družabno življenje, kjer 55,0 % članic vadbene 

skupine navaja družabno življenje kot zelo pomemben razlog za gibanje, med članicami 

kontrolne skupine pa je ta motiv  pomemben samo za eno članico (5,9 %), za večino članic je 

le srednje pomemben (41,2 %) ali pomemben (41,2 %). Podobno je tudi z motivom zabava in 

razvedrilo, kjer članice vadbene skupine navajajo motiv kot zelo pomemben (70,0 %) ali 

pomemben (20,0 %), za članice kontrolne skupine pa je ta motiv za gibanje popolnoma 

nepomemben (41,2 %) ali srednje pomemben (47,1 %).  

 

Med obema skupinama se pojavljajo največje statistično značilne razlike glede ocene razloga 

za gibanje ravno pri motivih estetski videz (p = 0,000), zabava in razvedrilo (p = 0,000) ter 

družabno življenje (p = 0,008). Pri motivih, kot so izboljšanje zdravja (p = 0,314), zdravljenje 

bolezni (p = 0,324), boljša kondicija (p = 0,502), pozitiven zgled (p = 0,508) ter večja moč in 

gibčnost (p =0,258) se razlike med istimi članicami vadbene in kontrolne skupine, ki smo jih 

anketirali leta 2011, ne pojavljajo. 

 

Primerjava odgovorov članic vadbene skupine, ki so bile anketirane leta 2006/07 in 2011, 

zanimivo prikazuje razlike pri odgovorih o motivih kot pomembnih razlogih za ukvarjanje z 

gibanjem. Razlike pri odgovorih v obdobju štirih let se pojavljajo tudi pri članicah kontrolne 

skupine, ki v vadbo niso bile vključene.  

 

Več kot polovica članic vadbene skupine, ki so sodelovale v raziskavi leta 2006/07 in 2011, 

kar je prikazano v Preglednici 13, po večletni vadbi navaja kot zelo pomembne razloge za 

gibanje oziroma šport motive, kot so: zabava in razvedrilo (70,0 %),  izboljšanje  zdravja 

(85,0 %), zdravljenje bolezni (60,0 %), družabno življenje (55,0 %), boljša kondicija (75,0 %) 

ter večja moč in gibčnost (80,0 %). Pomembnejši se jim zdi tudi estetski videz, saj ga kot zelo 
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pomemben razlog za gibanje navaja kar 35,0 % članic in kot pomemben razlog za gibanje 

30,0 % članic, kljub temu da je večina članic vadbene skupine (45,0 %) pred raziskavo 

menila, da je motiv estetski videz popolnoma nepomemben razlog za gibanje.  

 

 

Preglednica 13:  

Motivi za gibanje oziroma šport pri članicah vadbene skupine primerjalno leta 2006/07 in 

2011 (1 – popolnoma nepomemben razlog, 5 – zelo pomemben razlog). 

 

 

Motiv 

 

sk 

Ocena razloga  

χ2
 

 

p 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 

Estetski 

videz 

V1 9 45,0 3 15,0 7 35,0 1 5,0 - - 16,844 0,002 

V2 2 10,0 1 5,0 4 20,0 6 30,0 7 35,0 

Zabava, 

razvedrilo 

V1 1 5,0 4 20,0 10 50,0 - - 5 25,0 18,427 0,001 

V2 - - 1 5,0 1 5,0 4 20,0 14 70,0 

Izboljšanje 

zdravja 

V1 - - - - 3 15,0 2 10,0 15 75,0 1,125 0,570 

V2 - - - - 1 5,0 2 10,0 17 85,0 

Zdravljenje 

bolezni 

V1 6 30,0 1 5,0 6 30,0 1 5,0 6 30,0 9,371 0,052 

V2 1 5,0 1 5,0 2 10,0 4 20,0 12 60,0 

Družabno 

življenje 

V1 1 5,0 3 15,0 11 55,0 2 10,0 3 15,0 13,288 0,010 

V2 - - 2 10,0 2 10,0 5 25,0 11 55,0 

Boljša 

kondicija 

V1 - - - - 7 35,0 1 5,0 12 60,0 5,782 0,056 

V2 - - - - 1 5,0 4 20,0 15 75,0 

Pozitiven 

zgled 

V1 11 55,0 1 5,0 6 30,0 - - 2 10,0 21,638 0,000 

V2 3 15,0 4 20,0 - - 4 20,0 9 45,0 

Večja moč, 

gibčnost 

V1 - - - - 8 40,0 2 10,0 10 50,0 7,085 0,069 

V2 - - - - 1 5,0 3 15,0 16 80,0 

N - število                                                                  V1 - vadbena skupina 2006/07 

% - odstotek                                                               V2 - vadbena skupina 2011 

χ
2
- Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 

 

 

Statistično pomembne razlike (Preglednica 13) so tako po večletni vadbi pri članicah vadbene 

skupine prisotne pri motivih estetski videz (p = 0,002), zabava  in  razvedrilo (p = 0,001),  

družabno  življenje (p = 0,010) in pozitiven zgled (p = 0,000). Razlike so nakazane tudi pri 

motivih zdravljenje bolezni (p = 0,052) in boljša kondicija (p = 0,056), ni pa razlike glede 

mnenja o motivu izboljšanje zdravja, saj so članice vadbene skupine vseskozi istega mnenja, 

da je izboljšanje zdravja pomemben ali zelo pomemben razlog za gibanje oziroma šport. 
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Preglednica 14:  

Motivi za gibanje oziroma šport pri članicah kontrolne skupine primerjalno leta 2006/07 in 

2011 (1 – popolnoma nepomemben razlog, 5 – zelo pomemben razlog). 

 

 

Motiv 

 

sk 

Ocena razloga  

χ2
 

 

p 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 

Estetski 

videz 

K1 14 82,4 - - 3 17,6 - - - - 4,636 0,031 

K2 8 47,1 - - 9 52,9 - - - - 

Zabava, 

razvedrilo 

K1 2 11,8 2 11,8 9 52,9 2 11,8 2 11,8 5,503 0,239 

K2 7 41,2 - - 8 47,1 1 5,9 1 5,9 

Izboljšanje 

zdravja 

K1 - - 1 5,9 3 17,6 2 11,8 11 64,7 5,259 0,154 

K2 - - - - - - 1 5,9 16 94,1 

Zdravljenje 

bolezni 

K1 13 92,9 - - 1 5,9 - - 3 17,6 19,586 0,000 

K2 1 5,9 - - 4 23,5 7 41,2 5 29,4 

Družabno 

življenje 

K1 6 35,3 1 5,9 6 35,3 1 5,9 3 17,6 8,577 0,073 

K2 2 11,8 - - 7 41,2 7 41,2 1 5,9 

Boljša 

kondicija 

K1 - - - - 1 5,9 5 29,4 11 64,7 3,282 0,194 

K2 - - - - 1 5,9 1 5,9 15 88,2 

Pozitiven 

zgled 

K1 16 94,1 - - - - 1 5,9 - - 18,762 0,000 

K2 5 29,4 - - 5 29,4 - - 7 41,2 

Večja moč, 

gibčnost 

K1 - - 1 5,9 4 23,5 3 17,6 9 52,9 3,870 0,424 

K2 1 5,9 - - 3 17,6 - - 13 76,5 

N - število                                                                  K1 - kontrolna skupina 2006/07 

% - odstotek                                                               K2 - kontrolna skupina 2011 

χ
2
- Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 

 

 

Pri članicah kontrolne skupine (Preglednica 14), ki so sodelovale v raziskavi tako leta 

2006/07 kot tudi leta 2011, so statistično pomembne razlike opazne pri motivih estetski  videz  

(p = 0,031),  zdravljenje  bolezni  (p = 0,000)  in  pozitiven  zgled  (p = 0,000). Estetski videz 

kot motiv po štirih letih 52,9 % članic navaja kot srednje pomemben razlog za gibanje, prej 

jih je bilo tega mnenja le 17,6 %. Motiv zdravljenje bolezni jih je večina navedla od srednje 

pomemben do zelo pomemben razlog, pred štirimi leti jih je bilo kar 92,9 % mnenja, da je ta 

motiv popolnoma nepomemben razlog za gibanje. Podobno je tudi z motivom pozitiven 

zgled, kjer jih je bilo štiri leta nazaj 94,1 % mnenja, da je omenjen motiv popolnoma 

nepomemben razlog, sedaj jih je 41,2 % navedlo, da je isti motiv zelo pomemben razlog za 

gibanje oziroma šport. 
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6.1.2.2     TELESNA  TEŽA 

 

 

Pri telesni teži nas je zanimalo, ali članice obeh skupin kontrolirajo telesno težo, ter kakšno je 

njihovo subjektivno mnenje o telesni teži. 

 

 

 

Preglednica 15:  

Kontrola telesne teže članic vadbene  in kontrolne skupine leta 2006/07 in 2011. 

 

Kontrola 

telesne teže 

Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

N % N % 

Da 2006/07 27 84,4 30 93,8 0,209 0,648 

Ne 5 15,6 2 6,2 

Da 2011 16 80,0 16 94,1 1,548 0,222 

Ne 4 20,0 1 5,9 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 

 

 

Iz subjektivnih odgovorov, ki so prikazani v Preglednici 15, se je pokazalo, da večina članic v 

obeh skupinah vsa leta skrbi za kontrolo telesne teže in da razlike med skupinama niso bile 

statistično značilne (p > 0,05). Med članicami vadbene skupine jih je leta 2006/07 za kontrolo 

telesne teže skrbelo 84,4 % in leta 2011 80,0 %. Med članicami kontrolne skupine jih je 

telesno težo leta 2006/07 kontroliralo 93,8 % in leta 2011 94,1 %. 
 

 

 

Preglednica 16:  

Subjektovno mnenje o telesni teži  članic vadbene  in kontrolne skupine leta 2006/07 in 2011. 

 

Mnenje o 

telesni teži 

Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

N % N % 

Premajhna 2006/07 

 

1 3,1 1 3,1 5,069 0,079 

Normalna 11 34,4 21 65,6 

Prevelika 20 62,5 10 31,3 

Premajhna 2011 1 5,0 1 5,9 1,441 0,238 

Normalna 5 25,0 9 52,9 

Prevelika 14 70,0 7 41,2 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 
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Iz Preglednice 16 je razvidno, da večina članic v vadbeni skupini meni, da je njihova telesna 

teža prevelika (leta 2006/07 62,5 % in leta 2011 70,0 %), večina članic v kontrolni skupini pa 

je mnenja, da je njihova telesna teža normalna (leta 2006/07 65,6 % in leta 2011 52,9 %). 

Mnenje o premajhni telesni teži je v obeh skupinah izrazila samo ena članica. Statistična 

analiza kaže, da razlike med obema skupinama niso statistično značilne (p > 0,05). 

 

 

 

 

6.1.2.3     SKRB  ZA  ZDRAVJE 

 

 

V nadaljevanju smo analizirali subjektivno mnenje o skrbi za zdravje ter splošno mnenje o 

zdravju med obema skupinama. Zanimalo nas je tudi, koliko ur sedenja na dan je značilno 

tako za članice vadbene kot kontrolne skupine. 

 

 

Preglednica 17:  

Subjektovno mnenje o skrbi za zdravje članic vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 in 

2011. 

 

Mnenje o skrbi 

za zdravje 

Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

N % N % 

Zelo dobro 2006/07 

 

1 3,1 2 6,2 1,355 0,716 

Kar dobro 23 71,9 20 62,5 

Premalo 8 25,0 9 28,1 

Skoraj nič - - 1 3,1 

Zelo dobro 2011 - - - - 3,639 0,065 

Kar dobro 14 70,0 16 94,1 

Premalo 6 30,0 1 5,9 

Skoraj nič - - - - 

N - število 

% - odstotek 

χ
2
- Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 

 

 

 

Med članicami obeh skupin je subjektivno mnenje o skrbi za zdravje (Preglednica 17) pri 

večini kar dobro (leta 2006/07 v vadbeni skupini 71,9 % in v kontrolni skupini 62,5 % ter leta 
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2011 v vadbeni skupini 70,0 % in v kontrolni skupini 94,1 %). Med članicami vadbene 

skupine jih je leta 2006/07 25 % menilo, da za zdravje skrbijo premalo, sedaj jih tako meni 

30,0 %, podobno jih je leta 2006/07 v kontrolni skupini menilo 28,1 % članic, sedaj tako meni 

le ena članica (5,9 %). Razlike med skupinama pri tem niso statistično značilne (p > 0,05). 

 

 

Preglednica 18:  

Splošno mnenje o zdravju članic vadbene  in kontrolne skupine leta 2006/07 in 2011.  

 

Splošno mnenje 

o zdravju 

Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

N % N % 

Odlično 2006/07 

 

- - - - 3,053 0,217 

Zelo dobro - - 3 9,4 

Dobro 27 84,4 25 78,1 

Slabo 5 15,6 4 12,5 

Odlično 2011 - - 1 5,9 0,124 0,726 

Zelo dobro 1 5,0 1 5,9 

Dobro 18 90,0 13 76,4 

Slabo 1 5,0 2 11,8 

N - število 

% - odstotek 

χ
2
- Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 

 

 

Podobno je tudi splošno mnenje o zdravju (Preglednica 18). V vadbeni skupini jih je leta 

2006/07 84,4 % menilo, da so dobrega zdravja in 15,6 %, da je njihovo zdravje slabo. V 

kontrolni skupini jih je bilo 9,4 % mnenja, da je njihovo zdravje zelo dobro, 78,1 % jih je 

menilo, da je dobro in 12,5 %, da je njihovo zdravje slabo. Leta 2011 90,0 % članic vadbene 

skupine meni, da je njihovo zdravje dobro, 1 članica (5,0 %) meni, da je njeno zdravje zelo 

dobro, 1 članica (5,0 %) pa, da je slabo. Pri članicah kontrolne skupine jih 76,4 % meni, da je 

njihovo zdravje dobro, 1 članica (5,9 %) je prepričana, da je zelo dobrega zdravja, 1 članica 

(5,9 %), da je njeno zdravje odlično in 2 (11,8 %), da je njuno zdravje slabo. Statistična 

analiza primerjave obeh skupin ni pokazala statistično pomembnih razlik (p > 0,05). 
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Preglednica 19: 

Ure sedenja dnevno članic vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 in 2011.   

 

Ure sedenja 

dnevno 

Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

N % N % 

1 2006/07 

 

3 9,4 1 3,1 10,080 0,259 

2 6 18,8 8 25,0 

3 7 21,9 10 31,3 

4 7 21,9 10 31,3 

5 4 12,5 2 6,2 

6 2 6,2 1 3,1 

7 - - - - 

8 2 6,2 - - 

9 - - - - 

10 1 3,1 - - 

1 2011 - - - - 4,054 0,052 

2 4 20,0 4 23,5 

3 5 25,0 8 47,1 

4 3 15,0 4 23,5 

5 5 25,0 1 5,9 

6 2 10,0 - - 

7 - - - - 

8 1 5,0 - - 

9 - - - - 

10 - - - - 
N - število 

% - odstotek 

χ
2
- Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 

 

 

 

Iz Preglednice 19 so razvidne ure sedenja na dan za obe skupini v letih 2006/07 in 2011. 

Izkazalo se je, da je bila vadbena skupina v preteklosti nekoliko bolj statična in da je večina 

presedela več ur dnevno v primerjavi s kontrolno skupino. V povprečju so članice v 

preteklosti v obeh skupinah največ presedele od 3 do 4 ure dnevno (članice vadbene 21,9 % in 

članice kontrolne skupine 31,3 %), nekaj jih je presedelo tudi od 5 do 6 ali celo več ur na dan, 

vendar med skupinama niso bile izražene statistično značilne razlike (p = 0,259). Po štirih 

letih se je v povprečju število ur sedenja dnevno pri obeh skupinah zmanjšalo. Med članicami 

vadbene skupine jih največ presedi dnevno med 2, 3 ali 5 ur, med članicami kontrolne skupine 

pa jih večina dnevno presedi od 2 do 4 ure.  Med  obema skupinama se tudi nakazuje razlika, 

ki sicer ni statistično značilna (p = 0,052), v prid članicam vadbene skupine, ki dnevno 

presedijo več ur. 
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6.1.3     KAJENJE 

 

 

Kajenje povzroča vrsto negativnih učinkov na zdravje, ki se pojavljajo sčasoma kot različne 

kronične bolezni. Ker je kajenje precej razširjeno, je tudi nas zanimalo, kako je s pojavom 

kajenja pri članicah vadbene in kontrolne skupine.  

 

 

 

Preglednica 20: 

Kajenje članic vadbene in kontrolne skupine v preteklosti, leta 2006/07 in 2011.  

 

Kajenje skupina Da Ne χ2
 p 

N % N % 

V preteklosti V 8 25,0 24 75,0 3,584 

 

0,167 

 K 4 12,5 28 87,5 

2006/07 

 

V 2 6,2 30 93,8 3,085 

 

0,214 

 K 1 3,1 31 96,9 

2011 V - - - - - - 

K - - - - 

N - število 

% - odstotek 

V - vadbena skupina 

K - kontrolna skupina 

χ
2
- Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 

 

 

 

Preglednica 21:  

Število cigaret na dan pri članicah vadbene in kontrolne skupine v preteklosti in leta 2006/07.  

 

 

Število cigaret na 

dan 

Vadbena skupina Kontrolna skupina 

V preteklosti 2006/07 V preteklosti 2006/07 

N % N % N % N % 

manj kot 1 - - - - -  1 3,1 

3 - - 1 3,1 - - - - 

4 1 3,1 - - - - - - 

5 2 6,2 - - 2 6,2 -  

10 3 9,4 - - 2 6,2 - - 

15 - - 1 3,1 - - - - 

20 1 3,1 - - - - - - 

25 1 3,1 - - - - - - 

N - število 

% - odstotek 
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Članice vadbene skupine so do kajenja zelo odklonilne, saj jih je v preteklosti kadilo le 8 

(25,0 %), v letu 2006/07 sta  kadili le še 2 (6,2 %) ter leta 2011 nobena (Preglednica 20). 

Tiste, ki so kadile v preteklosti, so v 15,6 % začele kaditi zaradi sošolcev oziroma sodelavcev 

in v 9,4 % zaradi prijateljev. Nobena ni kadila zaradi družine, sosedov ali reklame. Od osmih, 

ki so kadile v preteklosti, je ena (3,1 %) začela kaditi pri 15. letih, dve (6,2 %) pri 19. letih, tri 

(9,4 %) pri 20. letih, ena (3,1 %) pri 21. letih in ena celo (3,1 %) pri 40. letih. Šest jih je 

prenehalo s kajenjem v različnih obdobjih, in sicer dve (6,2 %) pri 40. letih, dve (6,2 %) pri 

50. letih ter po ena (3,1 %) pri 60. oziroma 64. letih.  

Število cigaret, ki so jih pokadile na dan, kar je prikazano v Preglednici 21, je bilo pri eni 

članici 4 cigarete na dan, pri dveh 5, pri treh po 10 cigaret na dan, pri eni po 20 in pri eni 25 

cigaret na dan. 

 

Tudi članice kontrolne skupine so bile do kajenja zelo odklonilne, saj so v preteklosti kadile le 

4 (12,5 %), leta 2006/07 je občasno, manj kot eno cigareto na dan, pokadila samo ena (3,1 %) 

in v letu 2011 ni kadila nobena (Preglednica 20). Tiste, ki so kadile v preteklosti, so začele 

kaditi zaradi sošolcev oziroma sodelavcev (6,2 %) in zaradi družine (6,2 %). Nobena ni kadila 

zaradi sosedov, prijateljev ali reklame. S kajenjem so začele vse po 22. letu starosti, tri so 

prenehale po 50. letu starosti. Iz Preglednice 21 je razvidno, da sta v preteklosti 2 (6,2 %) 

pokadili po 5 cigaret in 2 (6,2 %) po 10 cigaret dnevno. 

 

 

Preglednica 22:  

Analiza kajenja po številu cigaret na dan članic vadbene in kontrolne skupine v preteklosti in 

leta 2006/07. 

 

Število cigaret na dan χ2
test p 

v preteklosti 6,586 0,473 

2006/07 3,085 0,379 

χ2
 - Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 

 

 

Statistična analiza primerjave kajenja v preteklosti in leta 2006/07 ter števila cigaret obeh 

skupin (Preglednica 22) ne kaže statistično pomembnih razlik (p > 0,05). Pri obeh skupinah je 

opazno, da se članice zavedajo škodljivosti kajenja, saj je ponovno anketiranje leta 2011 

pokazalo, da so vse članice obeh skupin prenehale s kajenjem. 
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6.1.4     PREHRANA 

 

 

Za obe skupini so nas zanimale prehranjevalne navade glede števila obrokov na dan, 

pogostosti uživanja posameznih obrokov, uporabe maščob, uživanja kave, pravega čaja in 

uporabe sladila, uživanja kruha, dodatne uporabe soli pri mizi ter pitja vode.  

 

 

 

Preglednica 23:  

Število obrokov dnevno članic vadbene in kontrolne skupinine leta 2006/07 in 2011.  

 

Število obrokov 

na dan 

Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

N % N % 

2 2006/07 

 

1 3,1 2 6,2 6,147 0,105 

3 14 43,8 20 62,5 

4 5 15,6 6 18,8 

5 12 37,5 4 12,5 

2 2011 1 5,0 2 11,8 0,570 0,455 

3 12 60,0 12 70,6 

4 4 20,0 - - 

5 3 15,0 3 17,6 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 

 

 

 

Iz Preglednice 23 je razvidno, da si je leta 2006/07 med članicami vadbene skupine na dan 

pripravilo pet obrokov 12 članic (37,5 %), štiri obroke 5 (15,6 %), tri obroke 14 (43,8 %) ter 

dva obroka 1 članica (3,1 %). Med članicami kontrolne skupine so si 4 pripravile pet obrokov 

(12,5 %), štiri obroke 6 (18,8 %), tri obroke 20 (62,5 %) ter dva obroka 2 članici (6,2 %). 

Razlike med skupinama niso bile statistično značilne (p = 0,105).  

V letu 2011 je 12 članic (60,0 %) vadbene skupine dnevno pripravilo tri obroke, 4 (20,0 %) so 

si pripravile štiri obroke, 3 (15,0 %) pet in 1 članica (5,0 %) dva obroka. Pri kontrolni skupini 

je 12 članic (70,6 %) dnevno pripravilo tri obroke, 3 (17,6 %) pet in 2 članici (11,8 %) po dva 

obroka.  Prav tako ta primerjava med  skupinama ni  pokazala  statistično pomembnih razlik 

(p = 0,455).  

 

Na vprašanje, kje uživajo obroke, in ali si jih pripravljajo same, so vse članice obeh skupin 

odgovorile, da obroke uživajo doma in da si jih pripravljajo vedno same. 
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Preglednica 24:  

Uživanje posameznih obrokov dnevno pri članicah vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 

in 2011. 

 

 

 

Obroki 

 

 

Skup. 

Uživanje obrokov na dan 

Nikoli  Občasno  Pogosto  Vsak dan χ2
 p 

N % N % N % N % 

Zajtrk V1 2 6,2 1 3,1 1 3,1 28 87,5 1,959 0,581 

K1 2 6,2 - - 3 9,4 27 84,4 

V2 - - 2 10,0 1 5,0 17 85,0 0,489 0,489 

K2 - - 1 5,9 - - 16 94,1 

Dopol. 

malica 

V1 12 37,5 3 9,4 5 15,6 12 35,5 11,092 0,011 

K1 21 65,6 6 18,8 2 6,2 3 9,4 

V2 13 65,0 4 20,0 2 10,0 1 5,0 0,004 0,952 

K2 14 82,4 - - - - 3 17,6 

Kosilo V1 - - - - 1 3,1 31 96,9 0,002 0,965 

K1 - - - - 1 3,1 31 96,9 

V2 - - - - - - 20 100,0 - - 

K2 - - - - - - 17 100,0 

Popold. 

malica 

V1 6 18,8 9 28,1 5 15,6 12 37,5 4,036 0,258 

K1 14 43,8 6 18,8 4 12,4 8 25,0 

V2 9 45,0 4 20,0 2 10,0 5 25,0 3,756 0,061 

K2 14 82,4 1 5,9 - - 2 11,8 

Večerja V1 4 12,5 11 34,4 2 6,2 15 46,9 9,421 0,024 

K1 10 31,2 2 6,2 3 9,4 17 53,1 

V2 4 20,0 4 20,0 1 5,0 11 55,0 2,195 0,147 

K2 2 11,8 1 5,9 - - 14 82,4 

N - število 

% - odstotek 

χ
2
- Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 

 

V1 - vadbena skupina 2006/07 

K1 - kontrolna skupina 2006/07 

V2 - vadbena skupina 2011 

K2 - kontrolna skupina 2011 

 

 

 

Od obrokov (Preglednica 24) jih je v letu 2006/07 v vadbeni skupini zajtrk uživalo vsak dan 

28 (87,5 %), pogosto in občasno po 1 (3,1 %), nikoli pa 2 članici (6,2 %). Dopoldansko 

malico si jih je pripravilo vsak dan 12 (37,5 %), pogosto 5 (15,6 %), občasno 3 (9,4 %), nikoli 

pa dopoldanske malice ni pripravilo 12 članic (37,5 %). Kosilo jih je vsak dan zaužilo 31 

(96,9 %) in pogosto le 1 (3,1 %). Popoldansko malico jih je vsak dan imelo 12 (37,5 %), 

pogosto 5 (15,6 %), občasno 9 (28,1 %) in nikoli 6 članic (18,8 %). Večerjo si jih je vsak dan 

privoščilo 15 (46,9 %), pogosto 2 (6,2 %), občasno 11 (34,4 %) ter nikoli 4 članice (12,5 %). 

Pri kontrolni skupini jih je zajtrk uživalo vsak dan 27 (84,4 %), pogosto 3 (9,4 %) in nikoli 2 
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članici (6,2 %). Dopoldansko malico so si vsak dan pripravile le 3 (9,4 %), pogosto 2 (6,2 %), 

občasno 6 (18,8 %) ter nikoli 21 članic (65,6 %). Kosilo jih je vsak dan zaužilo 31 (96,9 %) in 

pogosto le 1 (3,1 %).  Popoldansko  malico  jih  je imelo vsak dan 8 (25,0 %),  pogosto 4 

(12,5 %), občasno 6 (18,8 %) in nikoli 14 članic (43,8 %). Večerjo si jih je vsak dan 

privoščilo 17 (53,1 %),  pogosto 3 (9,4 %),  občasno 2 (6,2 %)  in  nikoli 10  članic (31,2 %).  

Največje odstopanje med obema skupinama se je leta 2006/07 pojavilo pri uživanju 

dopoldanske  malice  (p = 0,011) in večerje (p = 0,024), kjer so prisotne statistično pomembne 

razlike. Skupini sta si bili najbolj podobni po uživanju kosila in zajtrka, saj sta bila oba obroka 

pri večini prisotna vsak dan. 

 

V letu 2011  je  anketiranje  članic vadbene skupine pokazalo, da jih zajtrk vsak dan uživa 

85,0 %, dopoldansko malico 5,0 %, kosilo 100,0 %, popoldansko malico 25,0 % in večerjo 

55,0 %. Rezultati raziskave za članice kontrolne skupine so zelo podobni, in sicer jih vsak dan 

zajtrk uživa 94,1 %, dopoldansko malico 17,6 %, kosilo 100,0 %, popoldansko malico 11,8 % 

in večerjo 82,4 %.  

 

 

 

Preglednica 25:  

Uporaba maščobe za kuhanje pri članicah vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 in 2011. 

 

Vrsta maščobe 

za kuhanje 

Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

N % N % 

Olje 2006/07 

 

28 87,5 31 96,9 1,093 0,579 

Maslo 1 3,1 - - 

Mast 3 9,4 1 3,1 

Margarina - - - - 

Olje 2011 17 85,0 16 94,1 0,637 0,430 

Maslo 1 5,0 - - 

Mast 2 10,0 1 5,9 

Margarina - - - - 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 

 

 

 

Iz Preglednice 25 je razvidno, da so članice vadbene skupine za kuhanje v preteklosti največ 

uporabljale olje (87,5 %), 1 (3,1 %) maslo in 3 (9,4 %) mast. Podatki iz leta 2011 kažejo 

podobne rezultate, saj jih 85,0 % še vedno za kuhanje uporablja olje, 1 (5,0 %) uporablja 
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maslo in 2 (10,0 %) mast. V kontrolni skupini jih je pred leti za kuhanje kar 31 (96,9 %) 

uporabljalo olje in le 1 mast (3,1 %). Še vedno mast uporablja le 1 (5,9 %), ostale pa olje 

(94,1 %). Med skupinama se pri uporabi maščobe skupaj ne pojavljajo statistično značilne 

razlike med članicami vadbene in kontrolne skupine (p > 0,05).  

 

 

 

Preglednica 26:  

Uporaba maščobe za mazanje na kruh pri članicah vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 

in 2011. 

 

Vrsta maščobe za 

mazanje na kruh 

Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

N % N % 

Mehka margarina 2006/07 

 

5 15,6 15 46,8 11,894 0,036 

Navadna margarina 2 6,2 3 9,4 

Maslo 7 21,9 6 18,8 

Mast - - - - 

Topljeni sir 2 6,2 - - 

Smetana - - - - 

Nič 16 50,0 8 25,0 

Mehka margarina 2011 4 20,0 5 29,4 0,057 0,813 

Navadna margarina 2 10,0 - - 

Maslo 7 35,0 5 29,4 

Mast - - - - 

Topljeni sir 1 5,0 - - 

Smetana - - - - 

Nič 6 30,0 7 41,2 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 

 

 

 

Za mazanje maščobe na kruh (Preglednica 26) so članice vadbene skupine pred leti 

uporabljale mehko margarino 15,6 %, navadno margarino 6,2 %, maslo 21,9 % in topljeni sir 

6,2 %, kar 50 % pa jih ni uporabljalo nobene maščobe za mazanje na kruh. Pri kontrolni 

skupini jih je za mazanje na kruh od maščobe uporabljalo mehko margarino 15 (46,8 %), 

navadno margarino 3 (9,4 %) in maslo 6 članic (18,8 5), nobene maščobe za mazanje na kruh 

jih ni uporabljalo 8 (25,0 %). Med skupinama je bila opazna statistično značilna razlika, saj so 

članice kontrolne skupine uporabljale v povprečju več maščobe za mazanje na kruh kot 

članice vadbene skupine (p = 0,036).  
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Rezultati iz leta 2011 ne kažejo statistično značilnih razlik med skupinama (p = 0,813). 

Članice vadbene skupine za mazanje na kruh uporabljajo maslo (35,0 %),  mehko margarino 

(20,0 %), navadno margarino (10,0 %)  in  topljeni  sir (5,0 %), članice kontrolne skupine pa 

za mazanje na kruh uporabljajo le maslo in mehko margarino (29,4 %). Maščobe za mazanje 

na kruh ne uporablja 30,0 % članic vadbene skupine in 41,2 % članic kontrolne skupine.  

 

 

Preglednica 27:  

Uživanje kave, pravega čaja in sladkorja pri članicah vadbene in kontrolne skupine leta 

2006/07 in 2011. 

 

Število skodelic kave 

ali čaja in kock ali 

žličk sladkorja 

 

Skupina 

Skodelice kave   

na dan 

Skodelice pravega 

čaja  na dan 

Kocke ali žlice 

sladkorja 

N % N % N % 

0 V1 2 6,2 26 81,2 8 25,0 

K1 3 9,4 26 81,2 8 25,0 

V2 3 15,0 17 85,0 15 75,0 

K2 1 5,9 14 82,4 7 41,2 

1 V1 8 25,0 4 12,5 21 65,6 

K1 11 34,4 6 18,8 24 75,0 

V2 6 30,0 - - 3 15,0 

K2 11 64,7 3 17,6 10 58,8 

2 V1 19 59,4 - - 1 3,1 

K1 14 43,8 - - - - 

V2 9 45,0 1 5,0 2 10,0 

K2 5 29,4 - - - - 

3 V1 3 9,4 1 3,1 2 6,2 

K1 4 12,5 - - - - 

V2 1 5,0 - - - - 

K2 - - - - - - 

4 V1 - - 1 3,1 - - 

K1 - - - - - - 

V2 1 5,0 2 10,0 - - 

K2 - - - - - - 

N - število 

% - odstotek 

V1 - vadbena skupina 2006/07 

K1 - kontrolna skupina 2006/07 

V2 - vadbena skupina 2011 

K2 - kontrolna skupina 2011 
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Preglednica 28:  

Analiza uživanja kave, pravega čaja in količine sladkorja z pri članicah vadbene  in kontrolne 

skupine leta 2006/07 in 2011. 

 

 Leto χ2
 p 

Uživanje kave 2006/07 2,232 0,526 

Uživanje pravega čaja 2,342 0,673 

Uporaba sladkorja 6,036 0,196 

Uživanje kave 2011 1,327 0,257 

Uživanje pravega čaja 1,006 0,323 

Uporaba sladkorja 1,552 0,221 

χ
2
- Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 

 

 

V Preglednicah 27 in 28 je prikazano uživanje kave, pravega čaja in uporaba sladkorja pri 

članicah vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 in 2011.  

 

V vadbeni skupini jih je leta 2006/07 večina (59,4 %) dnevno zaužila po dve skodelici kave, 

25 % jih je popilo po eno skodelico kave, 9,4 % tri skodelice in 6,2 % jih kave ni pilo. Pravi 

čaj jih je pilo zelo malo, in sicer 12,5 % eno skodelico dnevno ter 3,1 % tri oziroma štiri 

skodelice na dan. Kar 81,2 % jih pravega čaja ni pilo. Večina (65,6 %) jih je kavo ali pravi čaj 

sladkala z eno kocko ali žličko sladkorja, 6,2 % jih je napitek sladkala s tremi kockami ali 

žličkami sladkorja ter 3,1 % jih je kavo ali pravi čaj sladkala z dvema kockama ali žličkama 

sladkorja. 25 % jih pri pitju kave ali pravega čaja ni uporabljala sladkorja.  

V kontrolni skupini jih je 43,8 % dnevno zaužilo po dve skodelici kave, 34,4 % jih je zaužilo 

po eno skodelico kave, 12,5 % tri skodelice in 9,4 % jih kave ni pilo. Pravi čaj jih je pilo po 

eno skodelico dnevno 18,8 %, 81,2 % jih pravega čaja ni pilo. Večina (75 %) jih je kavo ali 

pravi čaj sladkala z eno kocko ali žličko sladkorja, 25 %  jih sladkorja za sladkanje kave ali 

pravega čaja ni uporabljala. Primerjava iz leta 2006/07 pri uživanju kave, pitju pravega čaja in 

uporabi sladkorja ni pokazala statistično značilnih razlik med članicami vadbene in kontrolne 

skupine (p > 0,05). 

 

Rezultati iz leta 2011 kažejo, da jih med članicami vadbene skupine 6 (30,0 %) uživa po eno 

skodelico kave na dan, 9 (45,0 %) dve, 1 (5,0 %) tri ali štiri skodelice in 3 (15,0 %) jih kave 

ne pije. Kar 85,0 % članic vadbene skupine ne pije pravega čaja in 75,0 % ne uporablja 

dodanega sladkorja za sladkanje kave ali čaja. Med članicami kontrolne skupine jih 64,7 % 
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popije eno skodelico in 29,4 % po dve skodelici kave dnevno. Kar 82,4 % jih pravega čaja ne 

pije, tiste,  ki  pijejo  pravi  čaj (17,6 %), popijejo le eno skodelico na dan. Kavo ali čaj  jih 

58,8 % sladka z eno žličko ali kocko sladkorja, 41,2 % pa jih ne uporablja nobenega 

sladkorja. Pri tem se med skupinama ne pojavljajo statistično pomembne razlike (p > 0,05). 

 

Statistično pomembno razliko (p = 0,008) je pokazala podrobnejša analiza uporabe sladkorja 

med članicami vadbene skupine po štirih letih. Kar 75,0 % članic sladkorja v zadnjem letu ne 

uporablja več, v preteklosti jih ni sladkalo kave ali čaja 25,0 %, eno žličko ali kocko sladkorja 

jih sedaj uporablja za sladkanje samo 15,0 %, v preteklosti je bil ta delež kar 65,6 %. 

 

 

Preglednica 29:  

Dodatki za kavo ali čaj pri članicah vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 in 2011. 

 

Dodatki za 

kavo ali čaj  

Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

N % N % 

Mleko 2006/07 

 

16 50,0 15 46,9 4,153 0,245 

Smetana - - - - 

Nič 16 50,0 17 53,1 

Mleko  2011 9 45,0 7 41,2 0,004 0,949 

Smetana - - - - 

Nič 11 55,0 10 58,8 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 

 

 

Ko smo članice vadbene skupine leta 2006/07 (Preglednica 29) vprašali o uporabi mleka ali 

smetane pri pitju kave ali pravega čaja, jih je 50 % navedlo, da so pile kavo ali pravi čaj z 

dodanim mlekom in 50 % brez dodanega mleka ali smetane. Tudi leta 2011 jih je 11 (55,0 %) 

odgovorilo, da ne uporabljajo dodatkov, 45,0 % pa jih je navedlo, da za pitje kave ali čaja 

uporabljajo samo mleko.  

Ob vprašanju o uporabi mleka in smetane leta 2006/07, smo pri članicah kontrolne skupine 

dobili odgovore, da jih je kavo ali pravi čaj pilo z dodanim mlekom 46,9 %, preostala večina 

jih ni uporabljala dodanega mleka ali smetane. Prav tako tudi sedaj 58,8 % za pitje kave ali 

čaja ne uporabljajo mleka ali smetane, 41,2 % pa jih uporablja samo mleko. Razlike med 

skupinama nikjer niso statistično značilne (p > 0,05). 
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Preglednica 30:  

Uporaba mleka pri članicah vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 in 2011. 

 

Vrsta mleka  Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

N % N % 

Neposneto, 

domače kravje 

2006/07 

 

7 21,9 5 15,6 0,806 0,668 

Polnomastno s 

3,2 % maščobe 

7 21,9 3 9,4 

Posneto z 1,6 % 

maščobe ali manj 

15 46,9 24 75,0 

Nič  3 9,3 - - 

Neposneto, 

domače, kravje 

2011 6 30,0 2 11,8 6,892 0,013 

Polnomastno s 

3,2 % maščobe 

4 20,0 2 11,8 

Posneto z 1,6 % 

maščobe ali manj 

8 40,0 7 41,2 

Nič  2 10,0 6 35,3 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 

 

 

 

Iz Preglednice 30 je razvidno, da so članice vadbene skupine v preteklosti večinoma 

uporabljale posneto mleko z 1,6 % ali manj maščobe (46,9 %), 21,9 % jih je uporabljalo 

polnomastno mleko s 3,2 % maščobe in 21,9 % jih je uporabljalo neposneto, domače kravje 

mleko. Med članicami kontrolne skupine jih je večina uporabljala posneto mleko z 1,6 % ali 

manj maščobe (75,0 %), 9,4 % jih je uporabljalo polnomastno mleko s 3,2 % maščobe in  

15,6 % neposneto, domače kravje mleko. V letu 2011 so članice vadbene skupine navedle, da 

jih 40,0 % uporablja posneto mleko z 1,6 % ali manj maščobe, 30,0 % neposneto, domače 

kravje mleko in  20,0 % polnomastno mleko s 3,2 % maščobe. Samo dve (10,0 %) sta navedli, 

da mleka ne uporabljata. Pri kontrolni skupini je kar 35,3 % članic navedlo, da mleka ne 

uporabljajo, 41,2 % jih uporablja posneto mleko z 1,6 % ali manj maščobe in le 11,8 % jih 

uporablja polnomastno mleko s 3,2 % maščobe ali neposneto domače, kravje mleko. 

Primerjava iz leta 2006/07 pri uporabi mleka ni pokazala statistično značilnih razlik med 

članicami vadbene in kontrolne skupine (p > 0,05), primerjava med skupinama iz leta 2011 pa 

kaže statistično pomembno razliko pri uživanju mleka (p = 0,013), saj več kot tretjina članic 

kontrone skupine mleka ne uživa več. 
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Preglednica 31: 

Dnevno pitje vode  pri članicah vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 in 2011. 

 

Količina vode v  

litrih na dan 

Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

N % N % 

2 2006/07 

 

- - 1 3,1 6,783 0,148 

1 - 2 13 40,6 7 21,8 

0,5 - 1 14 43,8 13 40,6 

0,2 - 0,5 4 12,5 11 34,4 

manj od 0,2  1 3,6 - - 

2 2011 1 5,0 - - 3,919 0,056 

1 - 2 8 40,0 5 29,4 

0,5 - 1 9 45,0 6 35,3 

0,2 - 0,5 2 10,0 4 23,5 

manj od 0,2  - - 2 11,8 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 

 

 

 

 

Iz preglednice 31 je razvidno, da leta 2006/07 med obema skupinama ni bilo opaziti 

statistično pomembnih razlik glede pitja vode (p = 0, 148). Večina članic vadbene skupine je 

pila premalo, saj nobena ni navedla, da je popila 2 litra in več, 14 (43,8 %) jih je na dan 

popilo od 0,5 do 1 liter vode, 13 (40,6 %) od 1 do 2 litra, 4 (12,5 %) so navedle, da so popile 

le 2 dcl do 0,5 litra vode in ena, da je popila komaj do 2 dcl vode dnevno. Tudi članice 

kontrolne skupine so pile premalo, saj je 2 litra in več vode na dan popila le ena (3,1 %), 7 

(21,8 %) jih je popilo od 1 do 2 litra, 13 (40,6 %) od 0,5 do 1 liter ter 11 (34,4 %) od 2 dcl do 

0,5 litra vode dnevno.  

 

Glede pitja vode med skupinama tudi po štirih letih ni bilo opaziti statistično pomembnih 

razlik (p = 0,056). Še vedno samo ena članica vadbene skupine popije 2 litra vode dnevno, 8 

(40,0 %) jih popije od 1 do 2 litra, 9 (45,0 %) od 0,5 do 1 liter in 2 (10,0 %) le 0,2 do 0,5 litra. 

Pri članicah kontrolne skupine je stanje pitja vode še slabše, saj jih le 5 (29,4 %) popije od 1 

do 2 litra vode dnevno, 6 (35,3 %) od 0,5 do 1 liter, 4 (23,5 %) 0,2 do 0,5 litra in 2 (11,8 %) 

celo manj od 0,2 litra vode na dan. 
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Preglednica 32: 

Uživanje kruha med članicami vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 in 2011. 
 

Vrsta kruha Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

N % N % 

Beli 2006/07 

 

5 15,6 6 18,8 3,079 0,380 

Polbeli - - - - 

Polnozrnati 10 31,2 6 18,8 

Črni 16 50 20 62,5 

Ne uživa kruha  1 3,1 - - 

Beli 2011 4 20,0 4 23,5 1,918 0,175 

Polbeli - - - - 

Polnozrnati 6 30,0 1 5,9 

Črni 8 40,0 12 70,6 

Ne uživa kruha  2 10,0 - - 
N - število                                 χ

2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 

 

 

Pri uživanju kruha, kar je predstavljeno v Preglednici 32, se med obema skupinama za 

obdobje pred štirimi leti ne pojavljajo statistično značilne razlike (p = 0,380). Med članicami 

vadbene skupine jih je 16 (50 %) posegalo po črnem kruhu, 10 (31,2 %)  jih je uživalo 

polnozrnati kruh, 5 (15,6 %) jih je kupovalo beli kruh in samo ena članica kruha ni uživala. 

Med članicami kontrolne skupine jih je prav tako največ, 20 (62,5 %), posegalo po črnem 

kruhu, 6 (18,8 %)  jih je uživalo polnozrnati kruh in 6 (18,8  %) jih je kupovalo beli kruh.  

Podobni rezultati in statistično neznačilni (p = 0,175) se pojavljajo med članicami vadbene in 

kontrolne skupine glede uživanja kruha tudi po štirih letih, saj jih med članicami vadbene 

skupine 40,0 % uživa črni kruh, 30,0 % polnozrnati, 20,0 % beli in samo 10,0 % jih kruha ne 

uživa. Pri članicah kontrolne skupine jih 70,6 % posega po črnem kruhu, 23,5 % po belem in 

5,9 % jih kupuje polnozrnati kruh. 

 

 

Preglednica 33:  

Dodatna uporaba soli pri članicah vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 in 2011. 
 

Dodatna 

uporaba soli 

Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

N % N % 

Ne 2006/07 

 

31 96,9 32 100 1,079 0,299 

Da, pri mizi 1 3,1 - - 

Ne 2011 20 100,0 17 100,0 - - 

Da, pri mizi - - - - 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 
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V Preglednici 33 je prikazana dodatna uporaba soli za članice vadbene in kontrolne skupine v 

obdobju 2006/07 in 2011. Obe skupini sol uporabljata podobno in med skupinama pri tem ni 

statistično značilnih razlik (p > 0,05). V vadbeni skupini jih je pred leti kar 31 (96,9 %) 

navedlo, da hrane ne solijo dodatno, samo ena je hrano solila dodatno pri mizi. V kontrolni 

skupini dodatno pri mizi hrane ni solila nobena (100 %). Po štirih letih tako članice vadbene 

kot kontrolne skupine pri mizi dodatno hrane ne solijo več. 

 

 

Preglednica 34:  

Sprememba načina prehrane pri članicah vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 in 2011 . 
 

Sprememba 

načina prehrane 

 

Skupina 
Da Ne χ2

 p 

N % N % 
Sprememba 

prehrane splošno 
V1 11 34,4 21 65,6 0,946 0,331 

K1 6 18,8 26 81,2 

V2 2 10,0 18 90,0 1,787 0,190 

K2 - - 17 100,0 
Zmanjšanje 

količine maščob 
V1 23 71,8 9 28,1 0,958 0,619 

K1 32 100,0 - - 

V2 3 15,0 17 85,0 2,838 0,101 

K2 - - 17 100,0 
Zamenjava masti z 

oljem 
V1 20 62,5 12 37,5 2,184 0,335 

K1 16 50,0 16 50,0 

V2 1 5,0 19 95,0 0,846 0,364 

K2 - - 17 100,0 
Povečanje količine 

zelenjave in sadja 
V1 23 71,8 9 28,1 2,057 0,358 

K1 21 65,6 11 34,4 

V2 5 25,0 15 75,0 5,360 0,027 

K2 - - 17 100,0 
Zmanjšanje 

količine sladkorja 
V1 18 56,2 14 43,8 1,523 0,467 

K1 21 65,6 11 34,4 

V2 2 10,0 18 90,0 1,787 0,190 

K2 - - 17 100,0 
Zmanjšanje 

količine soli 
V1 9 28,1 23 71,8 1,165 0,559 

K1 16 50,0 16 50,0 

V2 1 5,0 19 95,0 0,846 0,364 

K2 - - 17 100,0 
Razmišljanje o 

spremembi 

prehrane 

V1 12 37,5 20 62,5 1,523 0,217 

K1 6 18,8 26 81,2 

V2 4 20,0 16 80,0 0,031 0,860 

K2 3 17,6 14 82,4 
N - število                                                    V1 - vadbena skupina 2006/07 

% - odstotek                                                 K1 - kontrolna skupina 2006/07 

χ
2
- Hi kvadrat test                                        V2 - vadbena skupina 2011 

p - statistična značilnost                               K2 - kontrolna skupina 2011 
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Primerjava spremembe načina prehrane, ki je predstavljena v Preglednici 34, med članicami 

vadbene in  kontrolne  skupine  za  obdobje  2006/07  ne kaže statistično  pomembnih  razlik 

(p > 0,05). Med članicami vadbene skupine jih je v preteklosti 11 (34,4 %) spremenilo način 

prehrane in 21 (65,6 %) jih načina prehrane ni spremenilo. Tiste, ki so spremenile način 

prehrane, so zmanjšale količino maščob (71,8 %), zamenjale mast z oljem (62,5 %),  povečale 

količino zelenjave in sadja (71,8 %), zmanjšale količino sladkorja (56,2 %) in zmanjšale 

količino soli (28,1 %). Le 12 (37,5 %) jih je razmišljalo o spremembi prehranskih navad v 

bodoče, 20 (62,5 %) jih o tem ni razmišljalo. V kontrolni skupini jih je 6 (18,8 %) navedlo, da 

so v preteklosti v zadnjih mesecih spremenile način prehrane ter 26 (81,2 %), da načina 

prehrane niso spremenile. Tiste, ki so spremenile način prehrane, so zmanjšale količino 

maščob (100 %),  zamenjale  mast  z  oljem (50 %),  povečale količino zelenjave in sadja 

(65,6 %), zmanjšale količino sladkorja (65,6 %) ter zmanjšale količino soli (50,0 %). Tiste, ki 

načina prehrane niso spremenile, o tem tudi niso razmišljale.  

Prav tako niso opazne statistično pomembne razlike med članicami vadbene in kontrolne  

skupine  za  obdobje 2011 (p > 0,05), razen pri spremembi povečanja količine zelenjave in 

sadja, kjer je 25,0 % članic vadbene skupine navedlo, da so spremenile način prehrane s 

povečanjem količine zelenjave in sadja (p = 0,027). Tako članice vadbene kot kontrolne 

skupine zadnje leto niso spremenile načina prehrane, na splošno jih o spremembi razmišlja le 

20,0 % članic vadbene ter 17,6 % članic kontrolne skupine.   

 

Podrobnejša analiza pri članicah kontrolne skupine za štiriletno obdobje prikazuje statistično 

pomembno razliko glede spremembe prehrane na splošno (p = 0,006) in pri zmanjšanju 

količine maščob (p = 0,015) v prid članicam kontrolne skupine v preteklosti, saj v zadnjem 

obdobju le-te ne razmišljajo več o spremembah načina prehrane. Zanimivo primerjava med 

članicami vadbene skupine za štiriletno obdobje ne nakazuje nikjer statistično pomembnih 

razlik pri spremembah načina prehrane (p > 0,05). 
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6.2     SUBJEKTIVNA  OCENA  TELESNE  DEJAVNOSTI   

 

 

 

Subjektivna ocena telesne dejavnosti obsega vprašanja o domačih opravilih, prostem času in 

športno-rekreativni dejavnosti.  

 

 

6.2.1     DOMAČA  OPRAVILA 

 

 

6.2.1.1     IZVAJANJE  DOMAČIH  OPRAVIL 

 

Vprašalnik o izvajanju domačih opravil je obsegal vprašanja o izvajanju lažjih opravil, kot so 

brisanje prahu, pomivanje posode, pospravljanje oblačil, pranje, likanje itd., in o izvajanju 

težjih domačih opravil, kot so pomivanje oken in tal, odnašanje vreč s smetmi, sekanje drv, 

košenje trave itd.  

 

 

Preglednica 35:  

Izvajanje domačih lažjih opravil članic vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 in 2011. 
 

 

Izvajanje lažjih 

opravil 

 

Leto 

Vadbena  

skupina 

Kontrolna 

skupina 

 

χ2
 

 

p 

 N % N % 

Nikoli 

 

2006/07 - - - - 0,874 

 

0,350 

 

Včasih, če ni 

druge pomoči 

- - - - 

Večinoma, včasih 

ob pomoči 
4 12,5 2 6,2 

Vedno sama 

 

28 87,5 30 93,8 

Nikoli 

 

2011 - - - - 0,308 0,583 

Včasih, če ni 

druge pomoči 

1 5,0 - - 

Večinoma, včasih 

ob pomoči 
1 5,0 4 23,5 

Vedno sama 

 

18 90,0 13 76,5 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 
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Preglednica 36:  

Izvajanje domačih težjih opravil članic vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 in 2011. 
 

 

Izvajanje težjih 

opravil 

 

Leto 

Vadbena 

skupina 

Kontrolna 

skupina 

 

χ2
 

 

p 

 N % N % 

Nikoli 

 

2006/07 1 3,1 - - 6,852 

 

0,077 

 

Včasih, če ni 

druge pomoči 

3 9,4 6 18,8 

Večinoma, včasih 

ob pomoči 
9 28,1 15 46,8 

Vedno sama 

 

19 59,4 11 34,4 

Nikoli 

 

2011 - - 1 5,9 0,005 0,942 

Včasih, če ni 

druge pomoči 

4 20,0 1 5,9 

Večinoma, včasih 

ob pomoči 
3 15,0 4 23,5 

Vedno sama 

 

13 65,0 11 64,7 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 

 

 

 

V Preglednici 35 je prikazano izvajanje domačih lažjih opravil, v Preglednici 36 pa izvajanje 

težjih opravil pri članicah vadbene in kontrolne skupine v letih 2006/07 in 2011. Pred štirimi 

leti je 87,5 % članic vadbene skupine navedlo, da lažja opravila opravljajo vedno same, prav 

tako so v 59,4 % opravljale same tudi težja opravila. Članice kontrolne skupine so lažja 

opravila opravile same v 93,8 %, težja pa v 34,4 %. Obe skupini sta bili pri izvajanju domačih 

opravil še zelo samostojni, saj jih je pomoč pri lažjih opravilih, kot so brisanje prahu, 

pomivanje posode, pospravljanje oblačil, pranje, likanje itd., potrebovalo le majhen delež (v 

vadbeni 12,5 % in v kontrolni skupini 6,2 % članic). Tudi pri težjih opravilih, kot so npr. 

pomivanje oken in tal, košenje trave, sekanje drv, odnašanje vreč s smetmi itd., jih je rabilo 

pomoč pri vadbeni skupini le 9 (28,1 %), 3 (9,4 %) pa so navedle, da težja opravila izvajajo 

včasih same, če ni druge pomoči. Pri kontrolni skupini jih je 15 (46,8 %) opravljalo težja 

opravila ob pomoči, 6 (18,8 %) pa včasih tudi same, če niso imele druge pomoči. Pri 

opravljanju lažjih opravil med skupinama ni bilo statistično značilne razlike (p = 0,350), pri 

težjih opravilih pa se je med skupinama nakazovala razlika v korist članicam vadbene 

skupine, ki so v večjem odstotku kot članice kontrolne skupine opravljale težja opravila same, 
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vendar ta razlika ni bila statistično značilna (p = 0,077). V letu 2011 je 90,0 % članic vadbene 

skupine lažja dela še vedno opravljalo samostojno, samo 5,0 % jih je navedlo, da občasno 

potrebujejo pomoč. Tudi 76,5 % članic kontrolne skupine je navedlo, da vsa lažja opravila 

opravijo same, 23,5 % pa večinoma, včasih ob pomoči. Težja opravila kar 65,0 % članic 

vadbene in 64,7 % članic kontrolne skupine prav tako opravi sama, večinoma in ob pomoči 

jih opravila samostojno izvede 15,0 % članic vadbene in 23,5 % članic kontrolne skupine. 

20,0 % članic vadbene in 5,9 % članic kontrolne skupine pa je navedlo, da težja opravila 

opravijo same le včasih, če ni druge pomoči. Samo ena članica (5,9 %) kontrolne skupine 

težjih opravil nikoli ne izvaja sama. Primerjava med skupinama pri opravljanju lažjih in težjih 

opravil po štirih letih ni pokazala statistično pomembnih razlik (p > 0,05). 

 

 

6.2.1.2     GOSPODINJSTVO  IN  VZDRŽEVANJE  PROSTOROV 

 

 

Zanimalo nas je, kako članice vadbene in kontrolne skupine vzdržujejo gospodinjstvo, ali 

pripravljajo tople obroke same, ter kako skrbijo za prostore v stanovanju, predvsem, za koliko 

prostorov, v koliko nadstropjih in koliko stopnic prehodijo dnevno. 

 

 

Preglednica 37: 

Vzdrževanje gospodinjstva med članicami vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 in 2011. 
 

Gospodinjstvo Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

 N % N % 

Zase 2006/07 12 37,5 9 28,1 1,978 0,577 

Zase in partnerja 14 43,8 13 40,6 

Za večjo družino 6 18,8 10 31,2 

Zase 2011 9 45,0 3 17,6 3,911 0,056 

Zase in partnerja 8 40,0 8 47,1 

Za večjo družino 3 15,0 6 35,3 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 

 

 

Iz Preglednice 37 je razvidno, da jih je pred leti med članicami vadbene skupine 12 (37,5 %) 

vzdrževalo gospodinjstvo le zase, 14 (43,8 %) jih je skrbelo tudi za partnerja in 6 (18,8 % ) jih 

je vzdrževalo gospodinjstvo za večjo družino. Pri kontrolni skupini jih je 9 (28,1 %) 

vzdrževalo gospodinjstvo le zase, 13 (40,6 %) jih je skrbelo tudi za partnerja in 10 (31,2 %) 
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jih je vzdrževalo gospodinjstvo za večjo družino. Rezultati kažejo, da razlika med skupinama 

ni bila statistično značilna (p = 0,577). Po štirih letih je stanje zelo podobno le, da v 

primerjavi s članicami kontrolne skupine več članic vadbene skupine vzdržuje gospodinjstvo 

le  zase  in  manj  za vso  družino,  razlike   med  skupinama  pa   niso  statistično   značilne  

(p = 0,056). 

 

Preglednica 38:  

Pripravljanje toplih obrokov dnevno med članicami vadbene in kontrolne skupine leta 

2006/07 in 2011. 
 

Pripravljanje 

toplih obrokov 

 

Leto 

Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

 N % N % 

Same 2006/07 31 96,9 32 100 1,079 0,299 

Večinoma same 1 3,1 - - 

Same 2011 17 85,0 16 94,1 0,766 0,387 

Večinoma same 3 15,0 1 5,9 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 

 

 

Članice vadbene skupine so si pred leti tople obroke pripravljale same, in sicer v 96,0 %, to je 

31 članic, le ena je pripravljala obroke večinoma sama, članice kontrolne skupine pa so vse 

(100 %) pripravljale tople obroke hrane vedno same. Anketiranje leta 2011 je pokazalo, da 

85,0 % članic vadbene in 94,1 % članic kontrolne skupine še vedno vse obroke pripravi sama. 

Razlike med skupinama tako pred leti kot sedaj niso bile statistično značilne (p > 0,05), kar je 

prikazano v Preglednici 38. 

 

 

Preglednica 39:  

Vzdrževanje števila prostorov v hiši ali stanovanju med članicami vadbene in kontrolne 

skupine leta 2006/07 in 2011. 
 

Število 

prostorov 

Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

 N % N % 

1 - 6 2006/07 17 53,1 23 71,8 1,565 0,457 

7 - 9 13 40,3 8 25,0 

10 in več 2 6,2 1 3,1 

1 - 6 2011 15 75,0 16 94,1 2,620 0,115 

7 - 9 4 20,0 1 5,9 

10 in več 1 5,0 - - 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 
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V hiši ali stanovanju (Preglednica 39) je v letu 2006/07 17 (53,1 %) članic vadbene skupine 

vzdrževalo 1 do 6 prostorov, 13 (40,3 %) jih je vzdrževalo 7 do 9 prostorov in 2 (6,2 %) sta 

vzdrževali 10 in več prostorov. Pri kontrolni skupini je 23 (71,8 %) članic vzdrževalo 1 do 6 

prostorov, 8 (25,0 %) 7 do 9 prostorov, 1 (3,1 %) članica pa je vzdrževala 10 in več prostorov. 

Stanje vzdrževanja prostorov je po štirih letih podobno, in sicer 15 (75,0 %) članic vadbene in 

16 (94,1 %) članic kontrolne skupine vzdržuje 1 do 6 prostorov, 4 (20,0 %) članice vadbene in 

1 (5,9 %) članica kontrolne skupine vzdržujejo 7 do 9 prostorov, le 1 članica vadbene skupine 

je navedla, da vzdržuje v hiši 10 in več prostorov. Razlike med skupinama niso statistično 

značilne (p > 0,05). 

 

 

 

Preglednica 40:  

Vzdrževanje števila nadstropij v hiši ali stanovanju pri članicah vadbene in kontrolne skupine 

leta 2006/07 in 2011. 

 

Število 

nadstropij 

Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

 N % N % 

1  2006/07 19 59,4 18 56,6 0,039 0,980 

2 11 34,4 12 37,5 

3 in več 2 6,2 2 6,2 

1  2011 13 65,0 11 64,7 0,003 0,954 

2 6 30,0 5 29,4 

3 in več 1 5,0 1 5,9 

N - število                                  

% - odstotek                               

χ
2
- Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 

 

 

V Pregledniici 40 je prikazano vzdrževanje nadstropij v hiši ali stanovanju za članice vadbene 

in kontrolne skupine. Največ članic vadbene in kontrolne skupine v zadnjih letih vzdržuje 

stanovanje v hiši ali stanovanju v enem nadstropju, in sicer med članicami vadbene skupine 

pred leti 59,4 % in sedaj 65,0%, med članicami kontrolne skupine pa pred leti 56,6 %  in sedaj 

64,7 %. Pred leti sta le dve članici vadbene in kontrolne skupine vzdrževali stanovanje v treh 

ali več nadstropjih, sedaj tako število nadstropij oskrbuje le še po ena članica v obeh 

skupinah, kar ne predstavlja statistično značilnih razlik med skupinama (p > 0,05). 
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Preglednica 41:  

Dnevno število prehojenih stopnic pri članicah vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 in 

2011. 

 

Število stopnic Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

 N % N % 

Nič 2006/07 3 9,4 - - 4,090 0,394 

do 10 9 28,1 17 53,1 

10 - 50 17 53,1 11 34,4 

60 - 100 2 6,2 4 12,5 

100 in več 1 3,1 - - 

Nič 2011 - - 2 11,8 4,661 0,038 

do 10 7 35,0 9 52,9 

10 - 50 10 50,0 5 29,4 

60 - 100 1 5,0 1 5,9 

100 in več 2 10,0 - - 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 

 

 

 

 

Iz Preglednice 41 je razvidno, da v preteklosti samo 3 (9,4 %) članice vadbene skupine 

dnevno niso prehodile nobenih stopnic, 9 (28,1 %)  jih je prehodilo do 10 stopnic, kar 17 

(53,1 %) jih je prehodilo od 10 do 50, 2 (6,2 %) od 60 do 100  in ena več kot 100 stopnic. 

Med članicami kontrolne skupine jih  je  17 (53,1 %)  dnevno  prehodilo  do  10  stopnic,  11  

(34,4 %)  od 10  do  50,  4 (12,5 %) pa so dnevno prehodile od 60 do 100 stopnic. Rezultati v 

letu 2011 so pokazali, da so članice vadbene skupine povečale dnevno število prehojenih 

stopnic, saj jih 50,0 % prehodi vsak dan od 10 do 50 stopnic, 35,0 % do 10 stopnic, 15,0 % pa 

celo od 60 do 100 ali več stopnic. Med članicami kontrolne skupine jih v zadnjem času ne 

hodi po stopnicah 11,8 %, 52,9 % jih prehodi le do 10 stopnic, 29,4 % od 10 do 50 in le ena 

prehodi dnevno od 60 do 100 stopnic. Primerjava med skupinama za preteklo obdobje ni 

pokazala statistično pomembne razlike (p = 0,394), za obdobje 2011 pa se je izkazalo, da je 

razlika med skupinama zaradi povečane dnevne hoje po stopnicah pri članicah vadbene 

skupine statistično značilna (p = 0,038). 
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6.2.1.3     NAKUPOVANJE  IN  UPORABA  TRANSPORTNIH  SREDSTEV 

 

 

Posledice sedečega načina življenja povzročajo zmanjšanje telesne zmogljivosti in splošne 

gibljivosti ter povečujejo telesno težo, zato nas je zanimalo, kako pogosto in s kakšnimi 

transportnimi sredstvi se članice vadbene in kontrolne skupine odpravijo od doma v domačem 

kraju in s kakšnimi transportnimi sredstvi nakupujejo.  

 

 

Preglednica 42: 

Uporaba transportnih sredstev članic vadbene in kontrolne skupine za gibanje v domačem 

kraju leta 2006/07 in 2011. 

 

Vrsta 

transporta 

 

Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

 N % N % 

Peš  2006/07 23 71,9 22 68,8 3,584 0,465 

Kolo 5 15,6 7 21,8 

Javni prevoz 2 6,2 - - 

Avto 2 6,2 3 9,4 

Peš  2011 15 75,0 10 58,8 1,050 0,312 

Kolo 2 10,0 3 17,6 

Javni prevoz 1 5,0 - - 

Avto 2 10,0 4 23,5 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 

 

 

 

Članice vadbene in kontrolne skupine so v času obeh merjenj uporabljale podoben način 

gibanja v domačem kraju, kar je ponazorjeno v Preglednici 42. Ko so se članice vadbene 

skupine v preteklosti odpravile od doma v domačem kraju, so šle peš (71,9 %) ali s kolesom 

(15,6 %), samo 2 (6,2 %) pa sta uporabljali javni prevoz ali avto. Članice kontrolne skupine 

so se v domačem kraju prav tako gibale peš (68,8 %), s kolesom (21,8 %) ali avtomobilom 

(9,4 %). Tudi raziskava leta 2011 je pokazala, da članice vadbene skupine v 75 % v domačem 

kraju hodijo peš, 10,0 % jih uporablja kolo ali avto in samo ena se vozi z javnim prevozom, 

med članicami kontrolne skupine pa jih 58,8 % v domačem kraju hodi peš, 16,6 % jih  

uporablja kolo in 23,5 % se jih odpelje z avtom. Skupini sta si glede transporta v domačem 

kraju med seboj zelo podobni in med njima ni statistično pomembnih razlik (p > 0,05). 
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Preglednica 43: 

Uporaba transportnih sredstev članic vadbene in kontrolne skupine za nakupovanje leta 

2006/07 in 2011. 

 

Vrsta 

transporta 

 

Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

 N % N % 

Peš  2006/07 8 25,0 6 18,8 2,311 0,805 

Kolo 7 21,9 6 18,8 

Javni prevoz 2 6,2 3 9,4 

Avto 15 46,9 17 53,1 

Peš  2011 4 20,0 5 29,4 0,009 0,926 

Kolo 3 15,0 2 11,8 

Javni prevoz - - 1 5,9 

Avto 13 65,0 9 52,9 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 

 

 

 

Preglednica 44: 

Število dni nakupovanja na teden pri članicah vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07 in 

2011.  

 

Število dni na 

teden 

Leto Vadbena skupina Kontrolna skupina χ2
 p 

 N % N % 

1  2006/07 9 28,1 10 31,2 0,522 0,914 

2 - 4 19 59,4 18 56,2 

5 ali več 4 12,5 4 12,5 

1  2011 3 15,0 8 47,1 3,010 0,092 

2 - 4 14 70,0 6 35,3 

5 ali več 3 15,0 3 17,6 

N - število                                 χ
2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                              p - statistična značilnost 

 

 

Za nakupovanje je v preteklosti 46,9 % članic vadbene skupine uporabljalo avto, 25,0 % jih je 

nakupovalo peš, 21,9 % s kolesom in 6,2 % članic je uporabljalo javni prevoz. Med članicami 

kontrolne skupine jih je za nakupovanje 53,1 % uporabljalo avto, 18,8 % jih je nakupovalo 

peš ter prav toliko s kolesom, le 9,4 % jih je uporabljalo javna prevozna sredstva. Rezultati 

leta 2011 so podobni, in sicer 65,0 % članic vadbene in 52,9 % članic kontrolne skupine za 

nakupovanje uporablja avto, 20,0 % članic vadbene in 29,4 % članic kontrolne skupine 

nakupuje peš, 15,0 % članic vadbene in 11,8 % članic kontrolne skupine uporablja kolo in le 
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ena članica kontrolne skupine nakupuje z uporabo javnega prevoza. Primerjava kaže, da pri 

uporabi  transportnih sredstev za nakupovanje  med skupinama ni statistično značilnih razlik 

(p = 0,914). Podatki so prikazani v Preglednici 43. 

 

V Preglednici 44 je prikazano, da je leta 2006/07 19 (59,4 %) članic vadbene skupine  

nakupovalo 2- do 4-krat tedensko, 9 (28,1 %) enkrat tedensko in 4 (12,5 %) 5 ali večkrat na 

teden. Članice kontrolne skupine so večinoma nakupovale 2- do 4-krat tedensko (56,2 %), 

enkrat tedensko jih je nakupovalo 31,2 % in 5 ali večkrat na teden 12,5 %. Sedaj članice 

vadbene skupine v 70,0 % nakupujejo 2- do 4-krat tedensko in v 15,0 % enkrat oziroma 5 ali 

večkrat tedensko, članice kontrolne skupine pa nakupujejo v 47,1 % enkrat tedensko, 35,3 % 

jih nakupuje 2- do 4-krat tedensko ter 17,6 % jih gre nakupovat 5 ali večkrat na teden. Po 

tedenskem številu dni nakupovanja med članicami obeh skupin ni statistično značilnih razlik 

(p = 0,092). 
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6.2.2     PREŽIVLJANJE  PROSTEGA  ČASA 

 

 

Preživljanje prostega časa je predstavljeno ločeno za članice vadbene in kontrolne skupine, ki 

so bile anketirane leta 2006/07, ter ločeno samo za članice vadbene in kontrolne skupine, ki  

so pri raziskavi sodelovale tako leta 2006/07 kot tudi leta 2011. Zanimalo nas je, koliko ur 

tedensko namenijo vsem aktivnostim, ter na kakšen način in s katerimi dejavnostmi se članice 

vadbene in kontrolne skupine ukvarjajo v prostem času, poleg tega pa še, koliko ur tedensko 

namenijo posameznim aktivnostim.   

 

 

Preglednica 45: 

Skupna tedenska vsota ur preživljanja prostega časa pri članicah vadbene in kontrolne skupine 

leta 2006/07. 
 

 

Število ur na teden 

 

Vadbena skupina 

 

Kontrolna skupina 

N % N % 

0 - 5 - - 1 3,1 

6 - 10 3 9,4 4 12,5 

11 - 15 5 15,6 6 18,8 

16 - 20 2 6,2 3 9,4 

21 - 25 4 12,5 3 9,4 

26 - 30 7 21,8 4 12,5 

31 - 35 2 6,2 6 18,8 

36 - 40 2 6,2 2 6,2 

41 - 45 2 6,2 1 3,1 

46 - 50 - - - - 

nad 50 4 12,5 - - 

nad 60 1 3,1 2 6,2 

Skupaj 

 

32 100 32 100 

x  28,0  26,4 

N - število 

% - odstotek 

x - povprečno število ur na teden 

 

 

Skupna vsota ur preživljanja prostega časa leta 2006/07, za obe skupini navedena v 

Preglednici 45, pokaže, da so se članice vadbene skupine v preteklosti ukvarjale z različnimi 

prostočasnimi aktivnostmi od 26 do 30 ur (21,8 %), od 11 do 15 ur (15,6 %) in od 21 do 25 ur 

(12,5 %). 12,5 % se jih je ukvarjalo z različnimi dejavnostmi tudi več kot 50 ur tedensko, ena 

članica pa nad 60 ur. Največ članic kontrolne skupine se je ukvarjalo z različnimi aktivnostmi 



Novak, T. Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov. 

   Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2011 

________________________________________________________________________________________ 

 

125 

 

v prostem času od 11 do 18 in od 31 do 35 ur (18,8 %), po 4 (12,5 %) so se ukvarjale s 

prostočasno dejavnostjo od 6 do 10 in od 26 do 30 ur, po tri (9,4 %) od 16 do 20 in od 21 do 

25 ur, ena članica  je bila aktivna od 41 do 45 ur in dve nad 60 ur. Povprečno število ur 

tedenske obremenitve je znašalo za članice vadbene skupine 28 ur oziroma 4 ure na dan ter za 

članice kontrolne skupine 26,4 ure oziroma 3,7 ur na dan. 

 

 

Preglednica 46: 

Skupna tedenska vsota ur preživljanja prostega časa pri članicah vadbene in kontrolne 

skupine, ki so sodelovale v raziskavi leta 2006/07 in 2011. 
 

 

Število ur 

na teden 

Vadbena skupina 

 

Kontrolna skupina 

2006/07 2011 2006/07 2011 

N % N % N % N % 

0 - 5 - - 2 10,0 1 5,9 2 11,8 

6 - 10 3 15,0 6 30,0 4 23,5 - - 

11 - 15 4 20,0 3 15,0 2 11,8 3 17,6 

16 - 20 1 5,0 2 10,0 2 11,8 4 23,5 

21 - 25 2 10,0 3 15,0 3 17,6 3 17,6 

26 - 30 4 20,0 1 5,0 2 11,8 4 23,5 

31 - 35 2 10,0 - - 2 11,8 - - 

36 - 40 2 10,0 1 5,0 - - 1 5,9 

41 - 45 1 5,0 2 10,0 - - - - 

46 - 50 - - - - - - - - 

nad 50 - - - - - - - - 

nad 60 1 5,0 - - 1 5,9 - - 

Skupaj 20 100 20 100 17 100 17 100 

 

x  25,3 18,3 20,3 20,3 

N - število 

% - odstotek 

x - povprečno število ur na teden 

 

 

Primerjava skupne vsote ur preživljanja prostega časa na teden med članicami vadbene 

skupine, ki so sodelovale v raziskavi tako leta 2006/07 kot tudi 2011, predstavljena v 

Preglednici 46, nakazuje, da se je leta 2006/07 15,0 % članic ukvarjalo z različnimi 

aktivnostmi od 6 do 10 ur, 20,0 % članic od 11 do 15 ur  ali od 26 do 30 ur, le manjši delež se 

jih je ukvarjalo z dejavnostmi nad 30 ur, leta 2011 pa se je 30,0 % članic ukvarjalo z 

aktivnostmi od 6 do 10 ur, 15,0 % od 11 do 15 ali od 21 do 25 ur, zelo malo jih je namenilo 

prostočasnim aktivnostim nad 35 ur v tednu. Povprečno število ur tedenske obremenitve je 

bilo za članice vadbene skupine v preteklosti 25,3 ure oziroma 3,6 ure na dan, leta 2011 pa je 



Novak, T. Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov. 

   Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2011 

________________________________________________________________________________________ 

 

126 

 

povprečno število ur, namenjenih različnim aktivnostim, znašalo 18,3 ure na teden oziroma 

2,6 ure na dan. Članice kontrolne skupine, ki so bile zajete v raziskavo obakrat, so se leta 

2006/07 v 23,5 % ukvarjale z aktivnostmi od 6 do 10 ur, ostale pa zelo različno število ur med 

5 in 35. V letu 2011 se jih je 23,5 % ukvarjalo z različnimi dejavnostmi od 16 do 20 ali od 26 

do 30 ur. Povprečno število ur tedenske obremenitve je znašalo tako leta 2006/07 kot tudi leta 

2011 za članice kontrolne skupine 20,3 ure oziroma 2,9 ur na dan.  

 

 

Preglednica 47:  

Preživljanje prostega časa po aktivnostih pri članicah vadbene in kontrolne skupine leta 

2006/07. 
 

 

 

Aktivnost  

 

 

Sk. 

Ure na teden  

χ2
 

 

p nič oz. manj  

od 1 ure 

1 – 4 ure 5 – 8 ur več kot 8 

ur 

N % N % N % N % 
Vrtnarjenje V1 5 15,6 15 46,9 11 34,4 1 3,1 16,672 0,074 

K1 4 12,5 14 43,8 13 40,6 1 3,1 
Varovanje 

vnukov 
V1 18 56,3 8 25,0 4 12,5 2 6,2 8,052 0,428 

K1 20 62,5 10 31,2 1 3,1 1 3,1 
Branje 

 
V1 3 9,4 16 50,0 11 34,4 2 6,2 5,165 0,740 

K1 6 18,8 17 53,1 6 18,8 3 9,4 
Gledanje TV 

 
V1 - - 16 50,0 8 25,0 8 25,0 12,951 0,114 

K1 1 3,1 14 43,8 10 31,2 7 21,9 
Kino, koncert,  

gledališče 
V1 20 62,5 12 37,5 - - - - 3,085 0,544 

K1 23 71,8 8 25,0 - - 1 3,1 
Ročna dela 

 
V1 9 28,1 17 53,1 3 9,4 3 9,4 5,492 0,482 

K1 17 53,1 14 43,8 - - 1 3,1 
Izobraževanje 

 
V1 19 59,4 12 37,5 1 3,1 - - 7,003 0,220 

K1 28 87,5 3 9,4 - - 1 3,1 
Prijatelji, 

sorodniki 
V1 3 9,4 19 59,4 7 21,8 3 9,4 14,252 0,114 

K1 5 15,6 22 68,8 3 9,4 2 6,2 
Delo v 

društvih 
V1 13 40,6 17 53,2 1 3,1 1 3,1 17,534 0,008 

K1 28 87,5 3 9,4 - - 1 3,1 
Slaščičarne, 

restavracije 
V1 22 68,8 10 31,2 - - - - 2,952 0,566 

K1 25 78,2 7 21,8 - - - - 
Kulturne 

dejavnosti 
V1 22 68,8 9 28,1 1 3,1 - - 6,776 0,238 

K1 30 93,8 2 6,2 - - - - 
Honorarno 

delo 
V1 25 78,2 4 12,5 2 6,2 1 3,1 2,445 0,785 

K1 28 87,5 2 6,2 1 3,1 1 3,1 

Počivanje 

 

V1 19 59,4 9 28,1 4 12,5 - - 6,437 0,496 

K1 18 56,3 10 31,2 3 9,4 1 3,1 
N - število                                                 χ

2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                                              p - statistična značilnost 

V1 - vadbena skupina 2006/07 

K1 - kontrolna skupina 2006/07 
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Iz Preglednice 47 je razvidno, da je bilo leta 2006/07 zelo malo članic vadbene in kontrolne 

skupine vključenih v honorarno delo (članice vadbene 21,8 % in članice kontrolne skupine 

12,5 %),  redko so se ukvarjale s kulturnimi dejavnostmi (članice vadbene 31,2 % in članice 

kontrolne skupine 6,2 %), večinoma niso obiskovale restavracij in slaščičarn (članice vadbene 

31,2 % in članice kontrolne skupine 21,8 %), malo jih je hodilo v kino, na koncerte ali v 

gledališče (članice vadbene 37,5 % in članice kontrolne skupine 28,1 %), malo se jih je 

izobraževalo (članice vadbene 40,6 % in članice kontrolne skupine 12,5 %) ter presenetljivo 

malo jih je varovalo vnuke (članice vadbene 43,8 % in članice kontrolne skupine 27,5 %). 

Velik delež tedenske zaposlitve so namenile vrtnarjenju (članice vadbene 84,4 % in članice 

kontrolne skupine 87,5 %), gledanju televizije (članice vadbene 100 % različno ur na teden in 

članice kontrolne skupine 96,9 %), branju (članice vadbene 90,6 % in članice kontrolne 

skupine 81,3 %) ter srečanjem s sorodniki in prijatelji (članice vadbene 90,6 % in članice 

kontrolne skupine 84,4 %). Rezultati preživljanja prostega časa leta 2006/07 ne prikazujejo 

bistveno pomembnih razlik med obema skupinama. Edina statistično pomembna razlika med 

skupinama se pojavlja pri delu v društvih (p = 0,008), saj se je aktivno z omenjeno 

dejavnostjo ukvarjalo 59,4 % članic vadbene in le 12,5 % članic kontrolne skupine. Zelo 

majhne razlike med skupinama so se pojavile pri dejavnostih, kot so branje, obiskovanje kina, 

gledališča in koncertov, slaščičarn in restavracij ter honorarno delo. Vse članice obeh skupin 

so  bile  tedensko zelo aktivne v različnih opravilih, saj jih je 59,4 % članic vadbene in 56,3 % 

članic kontrolne skupine navedlo, da nikoli ne počivajo. 

 

Primerjava aktivnosti med članicami vadbene in kontrolne skupine, ki so sodelovale v 

raziskavi leta 2011, je predstavljena v Preglednici 48 ter prikazuje med skupinama mnogo 

večje razlike leta 2011 kot leta 2006/07.  

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale pri aktivnostih, kot so vrtnarjenje (p = 0,034), 

izobraževanje (p = 0,036), delo v društvih (p = 0,031),  ukvarjanje s kulturnimi dejavnostmi 

(p = 0,036) in honorarno delo (p = 0,029). Vrtnarjenju so v letu 2011 članice kontrolne 

skupine namenile v povprečju več časa kot članice vadbene skupine, saj se jih je s to 

aktivnostjo več kot 5 ur tedensko ukvarjalo kar 64,7 %, med članicami vadbene skupine pa le 

20 %, ter od 1 do 4 ure tedensko 60,0 % članic vadbene in samo 11,8 % članic kontrolne 

skupine.  Izobraževanju in kulturnim dejavnostim so več pozornosti namenile članice vadbene 

skupine, saj se jih je s tema dejavnostima ukvarjalo od 1 do 4 ure tedensko 25,0 %, medtem 
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ko v njih ni sodelovala nobena članica kontrolne skupine. Podobno razliko je pokazala tudi 

aktivnost honorarno delo, s katerim se ni ukvarjala nobena članica kontrolne skupine, med 

članicami vadbene skupine pa je honorarno delo od 1 do 4 ure tedensko izvajalo  20,0 % in 

med 5 do 8 ur tedensko 10,0 % članic vadbene skupine. Tudi z delom v društvih se je zadnje 

leto ukvarjalo 35,0 % članic vadbene in le 5,9 % članic kontrolne skupine.  

 

 

 

Preglednica 48:  

Preživljanje prostega časa po aktivnostih pri članicah vadbene in kontrolne skupine leta 2011. 
 

 

 

Aktivnost  

 

 

Sk. 

Ure na teden  

χ2
 

 

p nič oz. manj  

od 1 ure 

1 – 4 ure 5 – 8 ur več kot 8 

ur 

N % N % N % N % 
Vrtnarjenje V2 4 20,0 12 60,0 4 20,0 - - 14,850 0,034 

K2 4 23,5 2 11,8 8 47,1 3 17,6 
Varovanje 

vnukov 
V2 14 70,0 4 20,0 2 10,0 - - 1,008 0,930 

K2 15 88,2 - - - - 2 11,8 
Branje 

 
V2 5 25,0 10 50,0 5 25,0 - - 1,137 0,714 

K2 3 17,6 10 58,8 4 23,5 - - 
Gledanje TV 

 
V2 3 15,0 11 55,0 4 20,0 2 10,0 13,595 0,066 

K2 - - 6 35,3 10 58,8 1 5,9 
Kino, koncert,  

gledališče 
V2 13 65,0 7 35,0 - - - - 13,901 0,056 

K2 16 94,1 1 5,9 - - - - 
Ročna dela 

 
V2 13 65,0 7 35,0 - - - - 11,129 0,295 

K2 15 88,2 2 11,8 - - - - 
Izobraževanje 

 
V2 15 75,0 5 25,0 - - - - 14,765 0,036 

K2 17 100,0 - - - - - - 
Prijatelji, 

sorodniki 
V2 5 25,0 13 65,0 2 10,0 - - 1,915 0,345 

K2 1 5,9 14 82,4 1 5,9 1 5,9 
Delo v 

društvih 
V2 13 65,0 6 30,0 1 5,0 - - 15,032 0,031 

K2 16 94,1 - - 1 5,9 - - 
Slaščičarne, 

restavracije 
V2 14 70,0 5 25,0 1 5,0 - - 11,203 0,280 

K2 14 82,4 3 17,6 - - - - 
Kulturne 

dejavnosti 
V2 15 75,0 5 25,0 - - - - 14,765 0,036 

K2 17 100,0 - - - - - - 
Honorarno 

delo 
V2 14 70,0 4 20,0 2 10,0 - - 15,263 0,029 

K2 17 100,0 - - - - - - 

Počivanje 

 

V2 12 60,0 8 40,0 - - - - 12,066 0,159 

K2 8 47,1 8 47,1 1 5,9 - - 
N - število                                                 χ

2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                                              p - statistična značilnost 

V2 - vadbena skupina 2011 

K2 - kontrolna skupina 2011 
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Preglednica 49:  

Preživljanje prostega časa po aktivnostih pri članicah vadbene skupine leta 2006/07 in 2011. 
 

 

 

Aktivnost  

 

 

Sk. 

Ure na teden  

χ2
 

 

p nič oz. manj  

od 1 ure 

1 – 4 ure 5 – 8 ur več kot 8 

ur 

N % N % N % N % 
Vrtnarjenje V1 5 25,0 12 60,0 2 10,0 1 5,0 4,869 0,772 

V2 4 20,0 12 60,0 4 20,0 - - 
Varovanje 

vnukov 
V1 11 55,0 7 35,0 1 5,0 1 5,0 3,360 0,762 

V2 14 70,0 4 20,0 2 10,0 - - 
Branje 

 
V1 3 15,0 10 50,0 6 30,0 1 5,0 5,967 0,651 

V2 5 25,0 10 50,0 5 25,0 - - 
Gledanje TV 

 
V1 - - 10 50,0 6 30,0 4 20,0 14,869 0,189 

V2 3 15,0 11 55,0 4 20,0 2 10,0 
Kino, koncert,  

gledališče 
V1 12 60,0 8 40,0 - - - - 3,373 0,497 

V2 13 65,0 7 35,0 - - - - 
Ročna dela 

 
V1 6 30,0 12 60,0 1 5,0 1 5,0 16,312 0,042 

V2 13 65,0 7 35,0 - - - - 
Izobraževanje 

 
V1 11 55,0 8 40,0 1 5,0 - - 3,568 0,468 

V2 15 75,0 5 25,0 - - - - 
Prijatelji, 

sorodniki 
V1 3 15,0 12 60,0 3 15,0 2 10,0 4,644 0,795 

V2 5 25,0 13 65,0 2 10,0 - - 
Delo v 

društvih 
V1 10 50,0 9 45,0 - - 1 5,0 8,534 0,202 

V2 13 65,0 6 30,0 1 5,0 - - 
Slaščičarne, 

restavracije 
V1 13 65,0 7 35,0 - - - - 4,148 0,386 

V2 14 70,0 5 25,0 1 5,0 - - 
Kulturne 

dejavnosti 
V1 13 65,0 6 30,0 1 5,0 - - 3,429 0,330 

V2 15 75,0 5 25,0 - - - - 
Honorarno 

delo 
V1 15 75,0 3 15,0 1 5,0 1 5,0 6,234 0,513 

V2 14 70,0 4 20,0 2 10,0 - - 

Počivanje 

 

V1 12 60,0 7 35,0 1 5,0 - - 3,111 0,539 

V2 12 60,0 8 40,0 - - - - 
N - število                                                 χ

2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                                              p - statistična značilnost 

V1 - vadbena skupina 2006/07 

V2 - vadbena  skupina 2011 

 

 

Primerjava preživljanja prostega časa članic vadbene skupine, ki so sodelovale v raziskavi 

tako leta 2006/07 kot tudi leta 2011, prikazana v Preglednici 49, kaže statistično pomembno 

razliko v štiriletnem obdobju le v ukvarjanju z ročnimi deli (p = 0,042). V preteklosti se je z 

ročnimi deli ukvarjalo skupaj 70,0 % članic vadbene skupine, sedaj se jih z ročnimi deli 

ukvarja le še 35,0 %. Pri ostalih aktivnostih članice vadbene skupine niso spreminjale navad v 

tedenskem preživljanju prostega časa, tako da razlike v štiriletnem obdobju niso statistično 

značilne (p > 0,05). 
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Preglednica 50:  

Preživljanje prostega časa po aktivnostih pri članicah kontrolne skupine leta 2006/07 in 2011. 
 

 

 

Aktivnost  

 

 

Sk. 

Ure na teden  

χ2
 

 

p nič oz. manj  

od 1 ure 

1 – 4 ure 5 – 8 ur več kot 8 

ur 

N % N % N % N % 
Vrtnarjenje K1 2 11,8 9 52,9 6 35,3 - - 12,819 0,118 

K2 4 23,5 2 11,8 8 47,1 3 17,6 
Varovanje 

vnukov 
K1 11 64,7 5 29,4 - - 1 5,9 8,615 0,196 

K2 15 88,2 - - - - 2 11,8 
Branje 

 
K1 4 23,5 9 52,9 3 17,6 1 5,9 7,262 0,509 

K2 3 17,6 10 58,8 4 23,5 - - 
Gledanje TV 

 
K1 1 5,9 7 41,2 7 41,2 2 11,8 5,567 0,850 

K2 - - 6 35,3 10 58,8 1 5,9 
Kino, koncert,  

gledališče 
K1 15 88,2 2 11,8 - - - - 1,032 0,597 

K2 16 94,1 1 5,9 - - - - 
Ročna dela 

 
K1 9 52,9 8 47,1 - - - - 6,167 0,187 

K2 15 88,2 2 11,8 - - - - 
Izobraževanje 

 
K1 15 88,2 2 11,8 - - - - 2,125 0,145 

K2 17 100,0 - - - - - - 
Prijatelji, 

sorodniki 
K1 2 11,8 15 88,2 - - - - 5,562 0,474 

K2 1 5,9 14 82,4 1 5,9 1 5,9 
Delo v 

društvih 
K1 16 94,1 1 5,9 - - - - 2,000 0,368 

K2 16 94,1 - - 1 5,9 - - 
Slaščičarne, 

restavracije 
K1 15 88,2 2 11,8 - - - - 0,368 0,832 

K2 14 82,4 3 17,6 - - - - 
Kulturne 

dejavnosti 
K1 17 100,0 - - - - - - - - 

K2 17 100,0 - - - - - - 
Honorarno 

delo 
K1 17 100,0 - - - - - - - - 

K2 17 100,0 - - - - - - 

Počivanje 

 

K1 10 58,8 4 23,5 3 - - - 6,556 0,477 

K2 8 47,1 8 47,1 1 5,9 - - 
N - število                                                 χ

2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                                              p - statistična značilnost 

K1 - kontrolna skupina 2006/07 

K2 - kontrolna skupina 2011 

 

 

 

Primerjava preživljanja prostega časa članic kontrolne skupine, ki so sodelovale v raziskavi 

tako leta 2006/07 kot tudi leta 2011, predstavljena v Preglednici 50, pri posameznih 

aktivnostih za preživljanje prostega časa ni pokazala statistično pomembnih razlik v 

štiriletnem obdobju (p > 0,05).  
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6.2.3     ŠPORTNO-REKREATIVNA  AKTIVNOST 

 

 

Športno-rekreativne dejavnosti so prikazane ločeno za članice vadbene in kontrolne skupine, 

ki so sodelovale v raziskavi leta 2006/07 ter ločeno samo za članice vadbene in kontrolne 

skupine, ki so pri raziskavi sodelovale tako leta 2006/07 kot tudi leta 2011. Zanimalo nas je, 

koliko ur in s katerimi športno-rekreativnimi aktivnostmi se tedensko ukvarjajo članice obeh 

skupin. 

 

 

Preglednica 51: 

Skupna tedenska vsota ur športno-rekreativne aktivnosti pri članicah vadbene in kontrolne 

skupine leta 2006/07. 

 

 

Število ur na teden 

 

Vadbena skupina 

 

Kontrolna skupina 

N % N % 

0 - 2 2 6,2 3 9,4 

3 - 4 6 18,8 6 18,8 

5 - 6 2 6,2 4 12,5 

7 - 8 2 6,2 4 12,5 

9 - 10 2 6,2 - - 

11 - 12 2 6,2 3 9,4 

13 - 14 3 9,4 2 6,2 

15 - 16 3 9,4 1 3,1 

17 - 18 1 3,1 1 3,1 

19 - 20 2 6,2 1 3,1 

21 - 22 - - 1 3,1 

23 - 24 1 3,1 2 6,2 

25 - 26 1 3,1 1 3,1 

27 - 28 1 3,1 1 3,1 

29 - 30 1 3,1 2 6,2 

nad 30 1 3,1 - - 

nad 40 2 6,2 - - 

Skupaj 32 100 32 100 

 

x  13,9 11,2 

N - število 

% - odstotek 

x - povprečno število ur na teden 

 

 

Skupna vsota ur športno-rekreativne dejavnosti, za obe skupini prikazana v Preglednici 51, za 

leto 2006/07 ponazarja, da se je največ članic vadbene in kontrolne skupine ukvarjalo s 

športno-rekreativno dejavnostjo od 3 do 4 ure na teden (18,8 %). Članice vadbene skupine so 
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bile v 9,4 % aktivne tudi od 13 do 16 ur, posamične tudi nad 20, 30 ali 40 ur tedensko. 

Članice kontrolne skupine so bile v 12,5 % aktivne od 5 do 8 ur in v 9,4 % tudi od 11 do 12 

ur, posamične pa različno med 20 in 30 ur tedensko. Povprečno število ur tedenske 

obremenitve je znašalo za članice vadbene skupine 13,9 ur oziroma 1,9 ure na dan ter za 

članice kontrolne skupine 11,2 uri oziroma 1,6 ure na dan. 

 

 

Preglednica 52: 

Skupna tedenska vsota ur športno-rekreativne aktivnosti pri članicah vadbene in kontrolne 

skupine, ki so sodelovale v raziskavi leta 2006/07 in 2011. 
 

 

Število ur 

na teden 

Vadbena skupina 

 

Kontrolna skupina 

2006/07 2011 2006/07 2011 

N % N % N % N % 

0 - 2 1 5,0 2 10,0 2 11,8 4 23,5 

3 - 4 4 20,0 3 15,0 5 29,4 6 35,3 

5 - 6 2 10,0 1 5,0 2 11,8 1 5,9 

7 - 8 2 10,0 5 25,0 2 11,8 3 17,6 

9 - 10 2 10,0 2 10,0 - - - - 

11 - 12 2 10,0 1 5,0 1 5,9 - - 

13 - 14 1 5,0 4 20,0 - - 1 5,9 

15 - 16 2 10,0 1 5,0 1 5,9 1 5,9 

17 - 18 - - - - 1 5,9 1 5,9 

19 - 20 1 5,0 1 5,0 - - - - 

21 - 22 - - - - - - - - 

23 - 24 1 5,0 - - 2 11,8   

nad 30 1 5,0 - - 1 5,9   

nad 40 1 5,0 - - - - - - 

Skupaj 20 100 20 100 17 100 17 100 

 

x  12,4 8,9 9,9 5,9 

N - število 

% - odstotek 

x - povprečno število ur na teden 

 

 

Primerjava skupne tedenske vsote ur športno-rekreativne dejavnosti med članicami vadbene 

skupine, ki so sodelovale v raziskavi tako leta 2006/07 kot tudi leta 2011, predstavljena v 

Preglednici 52, nakazuje, da se je skupno število ur pri članicah vadbene skupine v štiriletnem 

obdobju zmanjšalo. Leta 2006/07 so se 4 (20,0 %) članice ukvarjale z različnimi športnimi 

aktivnostmi od 3 do 4 ure, posamične pa od 1 do 40 ali več ur tedensko. V letu 2011 se je 5 

(25,0 %) članic ukvarjalo s športnimi aktivnostmi od 7 do 8 ur in 4 (20,0 %) članice od 13 do 
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14 ur tedensko, nobena članica vadbene skupine pa se ni s športno aktivnostjo ukvarjala več 

kot 20 ur tedensko. Povprečno število ur tedenske obremenitve je bilo za članice vadbene 

skupine v preteklosti 12,4 ure oziroma 1,8 ur na dan, leta 2011 pa je povprečno število ur 

znašalo 8,9 oziroma 1,3 ure na dan. Članice kontrolne skupine, ki so bile zajete v raziskavo 

obakrat, so se leta 2006/07 v 29,4 % ukvarjale z aktivnostmi od 3 do 4 ure tedensko, ostale pa 

zelo različno od 0 do 30 in več ur. V letu 2011 se jih je 6 (35,3 %) ukvarjalo z različnimi 

dejavnostmi od 3 do 4 ure in 4 (23,5 %) od 0 do 2 uri. Povprečno število ur tedenske 

obremenitve se je v štiriletnem obdobju zmanjšalo in je znašalo leta 2006/07 9,9 oziroma 1,4 

ure na dan in leta 2011 le še 5,9 ur oziroma 0,8 ure na dan.  

 

 

 

Preglednica 53:  

Športno-rekreativne aktivnosti pri članicah vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07. 
 

 

 

Aktivnost  

 

 

Sk. 

Ure na teden  

χ2
 

 

p nič oz. manj  

od 1 ure 

1 – 4 ure 5 – 8 ur več kot 8 

ur 

N % N % N % N % 
Aerobika V1 28 87,5 4 12,5 - - - - 2,102 0,552 

K1 29 90,6 3 9,4 - - - - 
Fitnes V1 26 81,2 6 18,8 - - - - 0,702 0,704 

K1 30 93,8 2 6,2 - - - - 
Kolesarjenje V1 19 59,4 10 31,3 2 6,2 1 3,1 3,200 0,866 

K1 24 75,0 5 15,6 2 6,2 1 3,1 
Hiter tek V1 28 87,5 4 12,5 - - - - 0,008 0,927 

K1 30 93,8 2 6,2 - - - - 
Počasen tek V1 26 81,2 6 18,8 - - - - 2,216 0,529 

K1 29 90,6 2 6,2 1 3,1 - - 
Hitra hoja V1 18 56,3 12 37,5 2 6,2 - - 12,723 0,122 

K1 20 62,5 7 21,8 4 12,5 1 3,1 
Počasna hoja V1 15 46,9 13 40,6 4 12,5 - - 9,542 0,299 

K1 7 21,8 21 65,6 2 6,2 2 6,2 
Hoja v hribe V1 14 43,8 16 50,0 2 6,2 - - 16,455 0,021 

K1 28 87,5 4 12,5 - - - - 
Sprehod v 

naravi 
V1 4 12,5 20 62,5 7 21,9 1 3,1 9,334 0,407 

K1 4 12,5 20 62,5 5 15,6 3 9,4 
Plavanje V1 20 62,5 11 34,4 - - 1 3,1 8,320 0,040 

K1 31 96,9 1 3,1 - - - - 
Kegljanje V1 29 90,6 3 9,4 - - - - 3,339 0,068 

K1 32 100,0 - - - - - - 
Ples V1 27 84,4 5 15,6 - - - - 4,167 0,244 

K1 31 96,9 1 3,1 - - - - 
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Aktivnost 

 

 

Sk. 

Ure na teden  

χ2
 

 

p nič oz. manj  

od 1 ure 

1 – 4 ure 5 – 8 ur več kot 8 

ur 

N % N % N % N % 

Golf V1 29 90,6 3 9,4 - - - - 3,339 0,068 

K1 32 100,0 - - - - - - 

Joga V1 29 90,6 3 9,4 - - - - 3,339 0,068 

K1 32 100,0 - - - - - - 

Alpsko 

smučanje 

V1 28 87,5 4 12,5 - - - - 4,524 0,033 

K1 32 100,0 - - - - - - 

Tek na 

smučeh 

V1 28 87,5 4 12,5 - - - - 3,352 0,187 

K1 31 96,9 1 3,1 - - - - 
Drsanje V1 29 90,6 3 9,4 - - - - 3,339 0,068 

K1 32 100,0 - - - - - - 
Kotalkanje V1 29 90,6 3 9,4 - - - - 3,339 0,068 

K1 32 100,0 - - - - - - 
Jahanje V1 29 90,6 3 9,4 - - - - 3,339 0,068 

K1 32 100,0 - - - - - - 
Balinanje V1 28 87,5 - - - - 4 12,5 4,524 0,033 

K1 32 100,0 - - - - - - 
Orientalski 

ples 
V1 31 96,9 - - - - 1 3,1 1,079 0,299 

K1 32 100,0 - - - - - - 
N - število                                                 χ

2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                                              p - statistična značilnost 

V1 - vadbena skupina 2006/07 

K1 - kontrolna skupina 2006/07 

 

 

 

Pri članicah vadbene skupine (Preglednica 53) so bili leta 2006/07 v ospredju sprehodi v 

naravo - 87,5 %, hoja v hribe - 56,2 %, počasna hoja - 53,1 %, hitra hoja - 43,8 %,  

kolesarjenje - 40,6 %, plavanje - 37,5 %, fitnes in počasen tek - 18,8 %, ples - 15,4 %, 

aerobika, hiter tek, alpsko smučanje, tek na smučeh in balinanje - 12,5 %, kegljanje, golf, 

joga, jahanje, kotalkanje in drsanje - 9,4 % ter orientalski ples - 3,1 %. Pri članicah kontrolne 

skupine je bil nabor tedenskih športno-rekreativnih aktivnosti skromnejši, saj se niti ena ni 

ukvarjala s kegljanjem, golfom, jogo, alpskim smučanjem, drsanjem, kotalkanjem, jahanjem, 

balinanjem ali orientalskim plesom. Aktivnosti, s katerimi so se ukvarjale, so bili sprehodi v 

naravo - 87,5 %, počasna hoja - 78,2 %, hitra hoja - 37,5 %, kolesarjenje - 25,0 %, hoja v 

hribe - 12,5 %, aerobika in počasen tek - 9,4 %, hiter tek in fitnes - 6,2 % ter  plavanje, ples in 

tek na smučeh - 3,1 %. Analiza ukvarjanja s športno-rekreativno aktivnostjo med obema 

skupinama je nakazovala veliko podobnost med članicami vadbene in kontrolne skupine pri 

vseh  aktivnostih  (p >0,05),   razen   pri   štirih   vrstah   aktivnosti,   kot   so   hoja  v  hribe  

(p = 0,021), plavanje (p = 0,040), alpsko smučanje (p = 0,033) in balinanje (p = 0,033), s 
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katerimi so se članice vadbene skupine tedensko ukvarjale v povprečju več ur kot članice 

kontrolne skupine.  

 

 

Preglednica 54:  

Športno-rekreativne aktivnosti pri članicah vadbene in kontrolne skupine leta 2011. 
 

 

 

Aktivnost  

 

 

Sk. 

Ure na teden  

χ2
 

 

p nič oz. manj  

od 1 ure 

1 – 4 ure 5 – 8 ur več kot 8 

ur 

N % N % N % N % 
Aerobika  V2 18 90,0 2 10,0 - - - - 1,711 0,199 

K2 17 100,0 - - - - - - 
Kolesarjenje V2 12 60,0 7 35,0 1 5,0 - - 0,009 0,925 

K2 13 76,4 3 17,6 1 5,9 - - 
Hiter tek V2 19 95,0 1 5,0 - - - - 0,846 0,364 

K2 17 100,0 - - - - - - 
Počasen tek V2 16 80,0 3 15,0 1 5,0 - - 1,844 0,183 

K2 17 100,0 - - - - - - 
Hitra hoja V2 10 50,0 8 40,0 2 10,0 - - 2,155 0,151 

K2 17 100,0 - - - - - - 
Počasna hoja V2 10 50,0 7 35,0 3 15,0 - - 0,080 0,779 

K2 9 52,9 7 41,2 - - 1 5,9 
Hoja v hribe V2 14 70,0 5 25,0 1 5,0 - - 2,729 0,107 

K2 16 94,1 1 5,9 - - - - 
Sprehod v 

naravi 
V2 4 20,0 9 45,0 7 35,0 - - 0,289 0,594 

K2 7 41,2 7 41,2 3 17,6 - - 
Plavanje V2 18 90,0 2 10,0 - - - - 0,487 0,490 

K2 16 94,1 1 5,9 - - - - 
N - število                                                 χ

2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                                              p - statistična značilnost 

V2 - vadbena skupina 2011 

K2 - kontrolna skupina 2011 

 

 

Članice vadbene in kontrolne skupine so se leta 2011 ukvarjale z mnogo manj športno-

rekreativnimi dejavnostmi kot leta 2006/07, kar prikazuje Preglednica 54. Razlike med 

skupinama niso statistično značilne (p > 0,05). Največ ur so namenile sprehodom v naravi 

(članice vadbene 80,0 % in članice kontrolne skupine 58,8 %) in počasni hoji (članice 

vadbene 50,0 % in članice kontrolne skupine 47,1 %). Članice vadbene skupine so tudi 

kolesarile (40,0 %), se ukvarjale s hitro hojo (50,0 %), hojo v hribe (30,0 %), počasnim tekom 

(20,0 %), plavanjem in aerobiko (10,0 %) ter hitrim tekom (5,0 %), članice kontrolne skupine 

pa so še kolesarile (23,5 %) ter se ukvarjale s hojo v hribe in plavanjem (5,9 %).  
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Preglednica 55:  

Športno-rekreativne aktivnosti pri članicah vadbene skupine primerjalno leta 2006/07 in 2011. 
 

 

 

Aktivnost  

 

 

Sk. 

Ure na teden  

χ2
 

 

p nič oz. manj  

od 1 ure 

1 – 4 ure 5 – 8 ur več kot 8 

ur 

N % N % N % N % 
Aerobika  V1 18 90,0 2 10,0 - - - - 4,000 0,261 

V2 18 90,0 2 10,0 - - - - 
Fitnes V1 18 90,0 2 10,0 - - - - 2,105 0,147 

V2 20 100,0 - - - - - - 
Kolesarjenje V1 12 60,0 6 30,0 1 5,0 1 5,0 8,133 0,321 

V2 12 60,0 7 35,0 1 5,0 - - 
Hiter tek V1 18 90,0 2 10,0 - - - - 0,360 0,548 

V2 19 95,0 1 5,0 - - - - 
Počasen tek V1 16 80,0 4 20,0 - - - - 2,667 0,446 

V2 16 80,0 3 15,0 1 5,0 - - 
Hitra hoja V1 12 60,0 7 35,0 1 5,0 - - 6,182 0,519 

V2 10 50,0 8 40,0 2 10,0 - - 
Počasna hoja V1 9 45,0 7 35,0 4 20,0 - - 7,386 0,496 

V2 10 50,0 7 35,0 3 15,0 - - 
Hoja v hribe V1 9 45,0 8 40,0 3 15,0 - - 3,896 0,564 

V2 14 70,0 5 25,0 1 5,0 - - 
Sprehod v 

naravi 
V1 1 5,0 13 65,0 4 20,0 2 10,0 10,286 0,328 

V2 4 20,0 9 45,0 7 35,0 - - 
Plavanje V1 13 65,0 6 30,0 - - 1 5,0 4,473 0,215 

V2 18 90,0 2 10,0 - - - - 
Ples V1 19 95,0 1 5,0 - - -  1,026 0,311 

V2 20 100,0 - - - - - - 
Joga V1 19 95,0 1 5,0 - - - - 1,026 0,311 

V2 20 100,0 - - - - - - 
Alpsko 

smučanje 
V1 19 95,0 1 5,0 - - - - 1,026 0,311 

V2 20 100,0 - - - -  - 
N - število                                                 χ

2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                                              p - statistična značilnost 

V1 - vadbena skupina 2006/07 

V2 - vadbena skupina 2011 

 

 

 

Primerjava ukvarjanja s športno-rekreativnimi aktivnostmi članic vadbene skupine, ki so 

sodelovale  v  raziskavi  tako  leta 2006/07 kot  tudi  leta  2011, je prikazana  v Preglednici 55 

in ne kaže  statistično  pomembnih  razlik  v  štiriletnem  obdobju  pri  nobeni  izmed  

aktivnosti  (p > 0,05). Vsa leta so se članice vadbene skupine največ ukvarjale s počasno in 

hitro hojo, sprehodi v naravo, kolesarjenjem, počasnim tekom, plavanjem in hojo v hribe. 
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Preglednica 56:  

Športno-rekreativne aktivnosti pri članicah kontrolne skupine primerjalno leta 2006/07 in 

2011. 

 

 

 

Aktivnost  

 

 

Sk. 

Ure na teden  

χ2
 

 

p nič oz. manj  

od 1 ure 

1 – 4 ure 5 – 8 ur več kot 8 

ur 

N % N % N % N % 
Aerobika  K1 15 88,2 2 11,8 - - - - 2,125 0,346 

K2 17 100,0 - - - - - - 
Fitnes K1 15 88,2 2 11,8 - - - - 2,125 0,346 

K2 17 100,0 - - - - -  
Kolesarjenje K1 15 88,2 - - 2 11,8 - - 4,143 0,387 

K2 13 76,4 3 17,6 1 5,9 - - 
Hiter tek K1 16 94,1 1 5,9 - - - - 1,030 0,310 

K2 17 100,0 - - - - - - 
Počasen tek K1 16 94,1 1 5,9 - - - - 1,030 0,310 

K2 17 100,0 - - - - - - 
Hitra hoja K1 12 70,6 2 11,8 2 11,8 1 5,9 3,905 0,272 

K2 17 100,0 - - - - - - 
Počasna hoja K1 1 5,9 13 76,4 2 11,8 1 5,9 12,876 0,045 

K2 9 52,9 7 41,2 - - 1 5,9 
Hoja v hribe K1 15 88,2 2 11,8 - - - - 3,032 0,387 

K2 16 94,1 1 5,9 - - - - 
Sprehod v 

naravi 
K1 4 23,5 10 58,8 3 17,6 - - 8,390 0,211 

K2 7 41,2 7 41,2 3 17,6 - - 
Plavanje K1 16 94,1 1 5,9 - - - - 0,000 1,000 

K2 16 94,1 1 5,9 - - - - 
Tek na 

smučeh 
K1 16 94,1 1 5,9 - - - - 1,030 0,310 

K2 17 100,0 - - - - - - 
N - število                                                 χ

2
- Hi kvadrat test 

% - odstotek                                              p - statistična značilnost 

K1 - kontrolna skupina 2006/07 

K2 - kontrolna skupina 2011 

 

 

V Preglednici 56 je prikazana primerjava ukvarjanja s športno-rekreativnimi aktivnostmi 

članic kontrolne skupine, ki so sodelovale v raziskavi leta 2006/07 in leta 2011. Statistično 

pomembna razlika se v štiriletnem obdobju pojavlja pri počasni hoji (p = 0,045), saj se je z 

omenjeno aktivnostjo leta 2006/07 ukvarjalo različno ur tedensko kar 94,1 % članic kontrolne 

skupine, leta 2011 pa se s počasno hojo ukvarja le še 47,1 % članic kontrolne skupine. V 

splošnem so članice kontrolne skupine zelo zmanjšale športno-rekreativne aktivnosti; majhen 

delež se jih še ukvarja s kolesarjenjem, počasno hojo ter samo ena članica s plavanjem, tekom 

na smučeh in hojo v hribe, vendar  razlike niso statistično značilne (p > 0,05).   
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6.3     ZADOVOLJSTVO  Z  ŽIVLJENJEM   

 

 

Zadovoljstvo z življenjem splošno odraža optimizem, pozitivno razmišljanje in voljo do 

življenja tudi v obdobju, ki ga označujemo kot obdobje staranja.  

 

Vprašalnik SWLS so izpolnjevale članice obeh skupin. Članice vadbene skupine, ki so bile 

vključene v raziskavo leta 2006/07, so vprašalnik izpolnile pred začetkom in ob zaključku 

polletne vadbe, članice kontrolne skupine so leta 2006/07 vprašalnik izpolnjevale le enkrat v 

času raziskave. V letu 2011 so vprašalnik ponovno izpolnile članice vadbene in kontrolne 

skupine, ki so se odzvale povabilu za anketiranje in testiranje po štirih letih. Trditve v 

vprašalniku so v povezavi s splošnim zadovoljstvom z življenjem. Obe skupini sta označili 

vsako od petih trditev z oceno od 1 do 7. Trditve so bile: 1. V mnogih pogledih je moje 

življenje skoraj idealno; 2. Razmere v mojem življenju so odlične; 3. S svojim življenjem sem 

zadovoljen; 4. Do sedaj sem dobil vse pomembne stvari, ki sem si jih v življenju želel; 5. Če 

bi se moje življenje kmalu končalo, ne bi ničesar spreminjal.  

Analizo smo izvedli za vsako trditev posebej in za skupno število točk primerjalno ločeno 

samo za članice vadbene in kontrolne skupine v različnih časovnih obdobjih in primerjalno za 

članice obeh skupin za leto 2006/07 ter 2011. Najvišje možno število točk pri ocenjevanju je 

bilo 35, saj so vsako trditev ocenjevale z oceno od 1 do 7, rezultat pa je vsota doseženih točk, 

in sicer: od 5 do 9 pomeni zelo nezadovoljen, od 10 do 14 nezadovoljen, od 15 do 19 delno 

zadovoljen, 20 niti zadovoljen niti nezadovoljen, od 21 do 25 delno zadovoljen, od 26 do 30 

zadovoljen in od 31 do 35 zelo zadovoljen z življenjem.  

 

 

Preglednica 57: 

Primerjava zadovoljstva z življenjem glede na trditve članic vadbene skupine na začetku in ob 

koncu vadbe leta 2006/07. 
 

 V1 V2   

Trditev x  SD x  SD t-test p 

1 4,03 1,71 4,77 1,26 -4,280 0,000 

2 4,06 1,34 4,81 1,03 -4,280 0,000 

3 5,52 0,98 6,06 0,98 -3,592 0,001 

4 3,97 1,71 4,66 1,36 -3,503 0,001 

5 5,42 1,58 5,84 1,34 -2,754 0,009 

skupaj 22,91 5,38 26,13 3,67 -6,017 0,000 
x - povprečna vrednost                                           V1 - vadbena skupina na začetku vadbe 2006/07 

SD - standardna deviacija                                        V2 - vadbena skupina ob koncu vadbe 2006/07 

p - statistična značilnost 
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Primerjava zadovoljstva z življenjem članic vadbene skupine, ki je podana v Preglednici 57, 

je za leto 2006/07 ob koncu vadbe pri vseh trditvah pokazala statistično značilno večje 

zadovoljstvo z življenjem (p > 0,05). Najbolj visoko so članice po vadbi ocenile trditev 3, da 

so s svojim življenjem zadovoljne, na drugem mestu se je nahajala trditev 5, da ne bi ničesar 

spreminjale, če bi se življenje kmalu končalo. Statistično značilna razlika se je pokazala tudi v 

vsoti povprečja, ki je bila na začetku vadbe 22,91 in na koncu 26,13 (p = 0,000). 

 

 

 

Preglednica 58: 

Primerjava zadovoljstva z življenjem glede na trditve članic vadbene skupine na začetku 

vadbe in članic kontrolne skupine leta 2006/07. 

 

 

 V1 K1   

Trditev x  SD x  SD F-test p 

1 4,03 1,71 4,65 1,41 2,553 0,115 

2 4,06 1,34 4,79 1,07 6,044 0,017 

3 5,52 0,98 5,85 0,96 2,585 0,113 

4 3,97 1,71 5,18 1,19 11,158 0,001 

5 5,42 1,58 5,56 1,39 0,251 0,618 

skupaj 22,91 5,38 26,03 4,46 2,574 0,012 
x - povprečna vrednost                                           V1 - vadbena skupina na začetku vadbe 2006/07 

SD - standardna deviacija                                        K1 - kontrolna skupina 2006/07 

p - statistična značilnost 

 

 

 

 

Preglednica 59:  

Primerjava zadovoljstva z življenjem glede na trditve članic vadbene skupine ob koncu vadbe 

in članic kontrolne skupine leta 2006/07. 

 

 V2 K1   

Trditev x  SD x  SD F-test p 

1 4,77 1,26 4,65 1,41 0,406 0,686 

2 4,81 1,03 4,79 1,07 0,071 0,944 

3 6,06 0,98 5,85 0,96 0,615 0,541 

4 4,66 1,36 5,18 1,19 1,656 0,103 

5 5,84 1,34 5,56 1,39 0,938 0,352 

skupaj 26,13 3,67 26,03 4,46 0,095 0,925 
x - povprečna vrednost                                           V2 - vadbena skupina ob koncu vadbe 2006/07 

SD - standardna deviacija                                        K1 - kontrolna skupina 2006/07 

p - statistična značilnost 
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Primerjava članic vadbene skupine na začetku vadbe in članic kontrolne skupine leta 2006/07, 

ki je prikazana v Preglednici 58, je pokazala, da so članice kontrolne skupine izrazile večje 

zadovoljstvo z življenjem v vseh trditvah, statistično značilne razlike pa so prisotne v prid 

kontrolni skupini v trditvah 2 (Razmere v mojem življenju so odlične; p = 0,017) in 4 (Do 

sedaj sem dobil vse pomembne stvari, ki sem si jih v življenju želel; p = 0,001). Statistično 

značilna razlika (p = 0,012) je bila opazna tudi v vsoti povprečja, saj je bila subjektivna ocena 

zadovoljstva z življenjem pri članicah kontrolne skupine 26,03 in pri članicah vadbene 

skupine na začetku vadbe 22,91. Ko smo primerjali subjektivno oceno zadovoljstva z 

življenjem članic vadbene skupine ob koncu vadbe in članic kontrolne skupine leta 2006/07 

(Preglednica 59), razlike niti v vsoti niti pri posameznih trditvah niso bile več statistično 

značilne (p > 0,05).  

 

 

Preglednica 60:  

Zadovoljstvo z življenjem glede na vsoto doseženih točk članic vadbene skupine na začetku in 

ob koncu vadbe ter članic kontrolne skupine leta 2006/07. 

 

Ocena zadovoljstva in vrednost V1 

 

V2 K1 

N % N % N % 

Zelo nezadovoljen (5 - 9) - - - - - - 

Nezadovoljen (10 - 14) 1 3,1 - - 1 3,1 

Delno nezadovoljen (15 - 19) 7 21,9 1 3,1 3 9,4 

Niti nezadovoljen niti zadovolje (20) 3 9,4 - - - - 

Delno zadovoljen (21 - 25) 11 34,4 12 37,5 10 31,2 

Zadovoljen (26 - 30) 8 25,0 15 46,9 17 53,2 

Zelo zadovoljen (31 - 35) 2 6,2 4 12,5 1 3,1 

 

Skupaj 

 

32 

 

100 

 

32 

 

100 

 

32 

 

100 
V1 - vadbena skupina na začetku vadbe 2006/07 

V2 - vadbena skupina ob koncu vadbe 2006/07 

K1 - kontrolna skupina 2006/07 

N - število 

% - odstotek 

 

 

 

Za leto 2006/07 smo primerjali tudi subjektivno oceno zadovoljstva z življenjem članic 

vadbene in kontrolne skupine glede na 7-stopenjsko lestvico SWLS, kar je predstavljeno v 

Preglednici 60. Rezultati so pokazali, da je bilo pred začetkom vadbe kar 34,4 % članic 

vadbene skupine z življenjem delno zadovoljnih z življenjem, le 25 % jih je bilo zadovoljnih, 
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21,9 % je bilo delno nezadovoljnih, 9,4 % niti nezadovoljnih niti zadovoljnih in samo 6,2 % 

jih je bilo z življenjem zelo zadovoljnih, ena članica pa je bila z življenjem nezadovoljna. Po 

končani vadbi se je odstotek zadovoljnih povzpel na 46,9 %, zelo zadovoljnih je bilo 12,5 %, 

delno zadovoljnih 37,5 %, ena članica je bila delno nezadovoljna. Članice  kontrolne skupine 

so bile v 53,2 % z življenjem zadovoljne, v 3,1 %  zelo zadovoljne, 31,2 % jih je izjavilo, da 

so delno zadovoljne, 9,4 %, da so delno nezadovoljne in 3,1 % jih je bilo z življenjem 

nezadovoljnih. 

 

 

Preglednica 61: 

Predstavitev zadovoljstva z življenjem glede na trditve članic vadbene skupine na začetku in 

ob koncu vadbe leta 2006/07 ter leta 2011. 

 

 V1 V2 V3 

Trditev x  SD x  SD x  SD 

1 4,00 1,52 4,80 1,11 5,10 1,65 

2 4,25 1,12 4,65 0,74 5,35 1,39 

3 5,40 1,05 5,80 1,01 6,20 0,89 

4 4,00 1,62 4,45 1,23 5,35 1,69 

5 5,60 1,53 5,80 1,36 6,15 0,93 

skupaj 23,42 5,34 25,47 3,20 28,21 5,41 

x - povprečna vrednost                                            V1 - vadbena skupina na začetku vadbe 2006/07 

SD - standardna deviacija                                         V2 - vadbena skupina ob koncu vadbe 2006/07 

                                                                                  V3 - vadbena skupina 2011 

 

 

 

Preglednica 62: 

Primerjava zadovoljstva z življenjem glede na trditve članic vadbene skupine na začetku in ob 

koncu vadbe leta 2006/07 ter leta 2011. 

 

 V1 - V2 V2 - V3 V1 - V3 

Trditev t-test p t-test p t-test p 

1 -4,000 0,001 -0,900 0,379 -3,803 0,001 

2 -2,629 0,017 -2,152 0,044 -3,240 0,004 

3 -2,027 0,057 -1,633 0,119 -2,990 0,008 

4 -1,443 0,165 -2,486 0,022 -3,777 0,001 

5 -1,286 0,214 -0,924 0,367 -1,351 0,192 

skupaj -2,973 0,008 -2,557 0,019 -4,124 0,000 
V1 - vadbena skupina na začetku vadbe 2006/07 

V2 - vadbena skupina ob koncu vadbe 2006/07 

V3 - vadbena skupina 2011 

p - statistična značilnost 
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Preglednica 63:  

Primerjava zadovoljstva z življenjem glede na trditve članic kontrolne skupine leta 2006/07 in 

2011. 
 

 K1 K2   

Trditev x  SD x  SD t-test p 

1 5,12 0,93 5,06 0,66 0,269 0,791 

2 5,12 0,70 4,82 0,64 0,960 0,352 

3 6,06 0,75 6,65 0,49 -3,050 0,008 

4 5,23 1,20 5,65 0,99 -1,022 0,322 

5 5,65 1,32 6,65 0,61 -2,828 0,012 

skupaj 27,17 3,76 28,82 2,09 -1,447 0,168 

x - povprečna vrednost                                            K1 - kontrolna skupina 2006/07 

SD - standardna deviacija                                         K2 - kontrolna skupina 2011 

p - statistična značilnost 

 

 

V nadaljevanju smo predstavili rezultate zadovoljstva z življenjem le za članice vadbene in 

kontrolne skupine, ki so sodelovale v raziskavi v štiriletnem obdobju, to je leta 2006/07 in 

2011, kar je prikazano v Preglednicah 61, 62 in 63. Članice vadbene skupine so izrazile 

zadovoljstvo z življenjem tako na začetku kot ob koncu vadbe leta 2006/07 ter po štirih letih, 

leta 2011, članice kontrolne skupine pa smo povprašali po zadovoljstvu z življenjem v času 

raziskave leta 2006/07 ter v letu 2011. 

 

V Preglednicah 61 in 62 so prikazani rezultati zadovoljstva z življenjem samo za članice 

vadbene skupine, ki so sodelovale v raziskavi vse od leta 2006/07 do 2011. Primerjava 

zadovoljstva z življenjem pred vadbo in po vadbi (primerjava V1 - V2) prikazuje  statistično 

značilne razlike (p < 0,05) v prid izjavam, ki so jih članice vadbene skupine podale po koncu 

polletne vadbe pri trditvah 1 (V mnogih pogledih je moje življenje skoraj idealno) in 2 

(Razmere v mojem življenju so odlične), statistično značilna je tudi vsota povprečja, ki je 

znašala pred vadbo 23,42 in po vadbi 25,47 (p = 0,008). Statistično značilne razlike (p < 0,05) 

se v subjektivni oceni zadovoljstva z življenjem pojavljajo tudi po štiriletnem obdobju vadbe 

od leta 2006/07 do leta 2011 (primerjava V2 - V3) v trditvah 2 (Razmere v mojem življenju 

so odlične) in 4 (Do sedaj sem dobil vse pomembne stvari, ki sem si jih v življenju želel), 

prav  tako  je  statistično  značilna  vsota  povprečja,  ki  se  je  povečala  od  25,47  do  28,21 

(p = 0,019). Pri primerjavi zadovoljstva z življenjem vse od začetka vadbe leta 2006/07 do 

leta 2011 (primerjava V1 - V3), pa se kažejo statistično značilne razlike (p < 0,05) v prid 

subjektivnemu mnenju članic vadbene skupine leta 2011 pri vseh trditvah, razen pri trditvi 5 
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(Če bi se moje življenje kmalu končalo, ne bi ničesar spreminjal) in prav tako tudi pri skupni 

vsoti, saj se je povprečna ocena v štiriletnem obdobju povečala od 23,42 do 28,21 (p = 0,000). 

 

Primerjava zadovoljstva z življenjem članic kontrolne skupine (K1 - K2) za obdobje od leta 

2006/07 do leta 2011, ki je podana v Preglednici 63, ni pokazala statistično pomembne razlike 

(p = 0,168) v vsoti povprečja, statistično značilne razlike (p < 0,05) so bile opazne le pri 

trditvah 3 (S svojim življenjem sem zadovoljen) in 5 (Če bi se moje življenje kmalu končalo, 

ne bi ničesar spreminjal).  

 

 

Zanimalo nas je tudi, kakšno je subjektivno mnenje o zadovoljstvu z življenjem članic 

vadbene in kontrolne skupine v letu 2006/07 in kakšno v letu 2011, ter če se med skupinama 

pojavljajo bistvene razlike, zato smo izvedli primerjave med članicami vadbene in kontrolne 

skupine na začetku raziskave leta 2006/07 ter po štirih letih leta 2011. 

 

 

Preglednica 64:  

Primerjava zadovoljstva z življenjem glede na trditve članic vadbene in kontrolne skupine leta 

2006/07. 
 

 V1 K1   

Trditev x  SD x  SD F-test p 

1 4,00 1,52 5,12 0,93 6,955 0,012 

2 4,25 1,12 5,12 0,70 7,783 0,009 

3 5,40 1,05 6,06 0,75 3,738 0,061 

4 4,00 1,62 5,23 1,20 5,792 0,022 

5 5,60 1,53 5,65 1,32 0,010 0,922 

skupaj 23,42 5,34 27,17 3,76 2,019 0,087 

x - povprečna vrednost                                            V1 - vadbena skupina pred vadbo 2006/07 

SD - standardna deviacija                                         K1 - kontrolna skupina 2006/07 

p - statistična značilnost 

 

 

V Preglednici 64 so predstavljeni rezultati o zadovoljstvu z življenjem primerjalno med 

članicami vadbene (V1) in kontrolne skupine (K1), ki so se leta 2006/07 vključile v raziskavo. 

Med skupinama so opazne statistično pomembne razlike (p < 0,05) pri odgovorih za trditve 1 

(V mnogih pogledih je moje življenje skoraj idealno), 2 (Razmere v mojem življenju so 

odlične) in 4 (Do sedaj sem dobil vse pomembne stvari, ki sem si jih v življenju želel) v prid 

članicam kontrolne skupine. Tudi vsota povprečja je pri članicah kontrolne skupine v 

primerjavi z vadbeno leta 2006/07 večja, vendar ni statistično značilna (p = 0,087). 
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Preglednica 65:  

Primerjava zadovoljstva z življenjem glede na trditve članic vadbene in kontrolne skupine leta 

2011. 
 

 V3 K2   

Trditev x  SD x  SD F-test p 

1 5,10 1,65 5,06 0,66 0,009 0,924 

2 5,35 1,39 4,82 0,64 2,072 0,159 

3 6,20 0,89 6,65 0,49 3,369 0,075 

4 5,35 1,69 5,66 0,99 0,403 0,530 

5 6,15 0,93 6,65 0,61 3,542 0,068 

skupaj 28,21 5,41 28,82 2,09 0,378 0,710 

x - povprečna vrednost                                            V3 - vadbena skupina 2011 

SD - standardna deviacija                                         K2 - kontrolna skupina 2011 

p - statistična značilnost 

 

 

 

Po štirih letih (Preglednica 65) so iste članice vadbene (V3) in kontrolne skupine (K2) izrazile 

pri istih trditvah zelo podobno mnenje, tako da primerjava ni nikjer pokazala statistično 

pomembnih razlik med skupinama (p > 0,05), vsota povprečja pa je med članicami obeh 

skupin zelo blizu, in sicer je pri članicah vadbene skupine 28,21,  pri članicah kontrolne 

skupine pa 28,82. 

 

 

Preglednica 66:  

Zadovoljstvo z življenjem glede na vsoto doseženih točk članic vadbene in kontrolne skupine 

leta 2006/07 in 2011. 
 

Ocena zadovoljstva in 

vrednost 

V1 

 

V3 K1 K2 

N % N N % % N % 

Zelo nezadovoljen (5 - 9) - - - - - - - - 

Nezadovoljen (10 - 14) 1 5,0 - - - - - - 

Delno nezadovoljen (15 - 19) 4 20,0 1 5,0 1 5,9 - - 

Niti nezadovoljen niti 

zadovoljen (20) 

1 5,0 1 5,0 - - - - 

Delno zadovoljen (21 - 25) 7 35,0 5 25,0 3 17,6 1 5,9 

Zadovoljen (26 - 30) 7 35,0 6 30,0 12 70,6 12 70,6 

Zelo zadovoljen (31 - 35) - - 7 35,0 1 5,9 4 23,5 

 

Skupaj 

 

20 

 

100 

 

20 

 

100 

 

17 

 

100 

 

17 

 

100 
V1 - vadbena skupina 2006/07                                       N - število 

V3 - vadbena skupina 2011                                            % - odstotek 

K1 - kontrolna skupina 2006/07 

K2 - kontrolna skupina 2011 
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Za članice obeh skupin smo primerjali tudi subjektivno oceno zadovoljstva z življenjem glede 

na 7-stopenjsko lestvico SWLS, kar je predstavljeno v Preglednici 66. Rezultati so pokazali, 

da je med istimi članicami vadbene skupine v letu 2011 v primerjavi z letom 2006/07 večji 

delež na splošno bolj zadovoljnih z življenjem, in sicer je 35,0 % zelo zadovoljnih, 30,0 % 

zadovoljnih in 25,0 % delno zadovoljnih. Med članicami kontrolne skupine, ki so se ponovno 

vključile v raziskavo, pa je bilo tako leta 2006/07 kot leta 2011 70,6 % zadovoljnih z 

življenjem, odstotek zelo zadovoljnih pa se je leta 2011 povečal iz 5,9 % na 23,5 %. 
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6.4     PREFERENCE  ŠPORTNIH  PANOG   

 

 

Preference športnih panog so pokazatelj zanimanja za posamezne športne aktivnosti. 

Zanimalo nas je, s katerimi športnimi panogami so se članice vadbene in kontrolne skupine 

ukvarjale v preteklosti, s katerimi bi se ukvarjale, če bi imele možnost, s katerimi se ne bi 

nikoli ukvarjale in katere športne panoge redno spremljajo v medijih. V anketnem vprašalniku 

smo članice vadbene in kontrolne skupine v letu 2006/07 povprašali po zanimanju za 69 

različnih športnih panog.  

 

 

Preglednica 67:  

Preference športnih panog članic vadbene in kontrolne skupine leta 2006/07. 

 

 

Športna 

panoga 

 

 

Sk. 

Preference športnih panog   

χ2
 

 

p Ukvarjanje 

v preteklosti 

Ukvarjanje 

ob možnosti 

Ne bi nikoli 

ukvarjal 

Spremljanje v 

medijih 

N % N % N % N % 

Aerobika V1 4 12,5 4 12,5 22 68,8 2 6,2 1,839 0,765 

K1 4 12,5 6 18,8 21 65,6 1 3,1 

Alpinizem V1 1 3,1 2 6,2 26 81,2 3 9,4 2,771 0,597 

K1 1 3,1 4 12,5 23 71,9 4 12,5 

Alpsko 

smučanje 

V1 3 9,4 2 6,2 21 65,6 6 18,8 14,073 0,007 

K1 4 12,5 3 9,4 8 25,0 17 53,1 

Atletika V1 2 6,2 3 9,4 21 65,6 6 18,8 4,694 0,320 

K1 3 9,4 1 3,1 25 78,1 3 9,4 

Avto-moto 

šport 

V1 - - - - 31 96,9 1 3,1 2,004 0,367 

K1 - - 1 3,1 31 96,9 - - 

Badminton V1 1 3,1 2 6,2 27 84,4 2 6,2 3,014 0,390 

K1 3 9,4 2 6,2 27 84,4 - - 

Balonarstvo V1 - - 1 3,1 31 96,9 - - 0,289 0,591 

K1 - - 2 6,2 30 93,8 - - 
Baseball V1 - - - - 32 100 - - 0,000 1,000 

K1 - - - - 32 100 - - 

Biatlon V1 - - 1 3,1 30 93,8 1 3,1 1,083 0,582 

K1 - - - - 31 96,9 1 3,1 

Body 

building 

V1 - - - - 32 100 - - 0,956 0,328 

K1 - - - - 31 96,9 1 3,1 

Boks V1 - - - - 32 100 - - 0,956 0,328 

K1 - - - - 31 96,9 1 3,1 

Borilne 

veščine 

V1 - - - - 31 96,9 1 3,1 1,079 0,299 

K1 - - - - 32 100 - - 
Deskanje na 

snegu 
V1 - - 1 3,1 31 96,9 - - 2,958 0,228 

K1 - - - - 30 93,8 2 6,2 
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Športna 

panoga 

 

 

Sk. 

Preference športnih panog   

χ2
 

 

p Ukvarjanje 

v preteklosti 

Ukvarjanje 

ob možnosti 

Ne bi nikoli 

ukvarjal 

Spremljanje v 

medijih 

N % N % N % N % 

Drsanje V1 3 9,4 3 9,4 21 65,6 5 15,6 10,379 0,016 

K1 1 3,1 2 6,2 13 40,7 16 50,0 

Družabni 

ples 

V1 6 18,8 7 21,9 17 53,1 2 6,2 8,826 0,066 

K1 8 25,0 5 15,6 8 25,0 11 34,4 

Dvigovanje 

uteži 

V1 - - - - 32 100 - - 0,956 0,328 

K1 - - - - 31 96,9 1 3,1 

Fitnes V1 1 3,1 8 25,0 23 71,9 - - 3,200 0,202 

K1 - - 4 12,5 28 87,5 - - 

Gimnastika V1 2 6,2 3 9,4 24 75,0 3 9,4 2,261 0,520 

K1 - - 4 12,5 25 78,1 3 9,4 

Golf V1 - - 3 9,4 29 90,6 - - 1,199 0,274 

K1 - - 1 3,1 31 96,9 - - 

Hoja, 

sprehodi 

V1 24 75,0 3 9,4 5 15,6 - - 0,671 0,880 

K1 25 78,1 2 6,2 5 15,6 - - 

Hokej na 

ledu 

V1 - - - - 31 96,9 1 3,1 0,940 0,332 

K1 - - - - 29 90,6 3 9,4 
Jadralno 

padalstvo 
V1 - - - - 32 100 - - 0,956 0,328 

K1 - - - - 31 96,9 1 3,1 

Jadranje V1 - - 4 12,5 27 84,4 1 3,1 2,165 0,339 

K1 - - 1 3,1 30 93,8 1 3,1 

Jadranje na 

deski 

V1 - - 1 3,1 31 96,9 - - 1,079 0,299 

K1 - - - - 32 100 - - 

Jahanje V1 - - 5 15,6 27 84,4 - - 2,503 0,286 

K1 - - 2 6,2 29 90,6 1 3,1 

Jazz balet V1 - - 1 3,1 31 96,9 - - 1,079 0,299 

K1 - - - - 32 100 - - 

Joga V1 1 3,1 4 12,5 27 84,4 - - 1,359 0,507 

K1 - - 3 9,4 29 90,6 - - 

Judo V1 - - - - 32 100 - - 0,000 1,000 

K1 - - - - 32 100 - - 
Kajak, kanu V1 - - - - 32 100 - - 1,941 0,164 

K1 - - - - 30 93,8 2 6,2 

Karate V1 - - - - 32 100 - - 0,956 0,328 

K1 - - - - 31 96,9 1 3,1 

Kegljanje V1 2 6,2 4 12,5 26 81,2 - - 5,564 0,234 

K1 3 9,4 - - 28 87,5 1 3,1 

Kolesarstvo-

cestno 
V1 10 31,3 4 12,5 18 56,2 - - 3,159 0,368 

K1 8 25,0 1 3,1 23 71,9 - - 
Kolesarstvo-

gorsko 
V1 - - - - 32 100 - - 0,956 0,328 

K1 - - - - 31 96,9 1 3,1 

Košarka V1 1 3,1 - - 27 84,4 4 12,5 3,157 0,368 

K1 2 6,2 - - 27 84,4 3 9,4 
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Športna 

panoga 

 

 

Sk. 

Preference športnih panog   

χ2
 

 

p Ukvarjanje 

v preteklosti 

Ukvarjanje 

ob možnosti 

Ne bi nikoli 

ukvarjal 

Spremljanje v 

medijih 

N % N % N % N % 

Kotalkanje V1 1 3,1 2 6,2 29 90,6 - - 3,339 0,188 

K1 - - - - 32 100 - - 

Ledno 

plezanje 

V1 - - - - 32 100 - - 0,000 1,000 

K1 - - - - 32 100 - - 

Letalski 

športi 

V1 - - - - 32 100 - - 0,000 1,000 

K1 - - - - 32 100 - - 

Lokostrel- 

stvo 

V1 - - 1 3,1 31 96,9 - - 1,079 0,299 

K1 - - - - 32 100 - - 

Namizni 

tenis 

V1 3 9,4 1 3,1 28 87,5 - - 2,208 0,530 

K1 1 3,1 1 3,1 30 93,8 - - 

Nogomet V1 - - - - 30 93,8 2 6,2 1,243 0,265 

K1 - - - - 27 84,4 5 15,6 

Odbojka V1 2 6,2 3 9,4 24 75,0 3 9,4 5,452 0,244 

K1 4 12,5 - - 26 81,2 2 6,2 

Odbojka na 

mivki 

V1 1 3,1 3 9,4 28 87,5 - - 4,524 0,104 

K1 - - - - 32 100 - - 
Padalstvo V1 - - - - 32 100 - - 0,956 0,328 

K1 - - 1 3,1 31 96,9 - - 

Planinstvo V1 9 28,1 2 6,2 21 65,6 - - 2,966 0,397 

K1 10 31,2 1 3,1 21 65,6 - - 

Plavanje V1 8 25,0 5 15,6 18 56,2 1 3,1 1,635 0,803 

K1 8 25,0 5 15,6 17 53,1 2 6,2 

Podvodni 

športi 

V1 - - - - 32 100 - - 0,956 0,328 

K1 - - - - 31 96,9 1 3,1 

Ragbi V1 - - - - 32 100 - - 0,000 1,000 

K1 - - - - 32 100 - - 

Ribolov V1 - - - - 31 96,9 1 3,1 1,079 0,299 

K1 - - - - 32 100 - - 

Rokomet V1 1 3,1 - - 29 90,6 2 6,2 1,088 0,580 

K1 - - - - 30 93,8 2 6,2 

Rolanje V1 - - 1 3,1 31 96,9 - - 1,079 0,299 

K1 - - - - 32 100 - - 

Rolkanje V1 - - 1 3,1 31 96,9 - - 1,079 0,299 

K1 - - - - 32 100 - - 

Sabljanje V1 - - 1 3,1 31 96,9 - - 1,079 0,299 

K1 - - - - 32 100 - - 

Sankanje V1 5 15,6 1 3,1 26 81,2 - - 0,490 0,921 

K1 5 15,6 1 3,1 26 81,2 - - 

Soteskanje V1 - - - - 32 100 - - 0,000 1,000 

K1 - - - - 32 100 - - 

Splošna 

vadba 

V1 5 15,6 6 18,8 21 65,6 - - 10,152 0,006 

K1 6 18,8 18 56,2 8 25,0 - - 
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Športna 

panoga 

 

 

Sk. 

Preference športnih panog   

χ2
 

 

p Ukvarjanje 

v preteklosti 

Ukvarjanje 

ob možnosti 

Ne bi nikoli 

ukvarjal 

Spremljanje v 

medijih 

N % N % N % N % 

Skvoš V1 - - 1 3,1 31 96,9 - - 1,079 0,299 

K1 - - - - 32 100 - - 
Športna 

gimnastika 
V1 2 6,2 1 3,1 26 81,2 3 9,4 2,227 0,694 

K1 - - 1 3,1 28 87,5 3 9,4 

Športno 

plezanje 

V1 - - - - 32 100 - - 0,956 0,328 

K1 - - - - 31 96,9 1 3,1 

Taborništvo V1 - - 5 15,6 27 84,4 - - 4,033 0,133 

K1 1 3,1 1 3,1 30 93,8 - - 

Tek na 

smučeh 

V1 1 3,1 4 12,5 25 78,1 2 6,2 2,418 0,659 

K1 4 12,5 3 9,4 23 71,9 2 6,2 

Tek v 

naravi 

V1 1 3,1 1 3,1 30 93,8 - - 1,958 0,581 

K1 2 6,4 3 9,4 27 84,4 - - 

Tekmovalni 

ples 

V1 - - 3 9,4 25 78,1 4 12,5 4,470 0,107 

K1 - - - - 30 93,8 2 6,2 

Tenis V1 - - 2 6,2 26 81,2 4 12,5 4,048 0,256 

K1 1 3,1 - - 29 90,6 2 6,2 
Trimske 

steze 
V1 4 12,5 2 6,2 26 81,2 - - 0,893 0,640 

K1 2 6,2 2 6,2 28 87,5 - - 

Turno 

smučanje 

V1 1 3,1 1 3,1 30 93,8 - - 1,083 0,582 

K1 1 3,1 - - 31 96,9 - - 

Vadba 

doma 

V1 7 21,9 2 6,2 23 71,9 - - 19,491 0,000 

K1 13 40,6 14 43,8 5 15,6 - - 

Vaterpolo V1 - - - - 31 96,9 1 3,1 0,002 0,965 

K1 - - - - 31 96,9 1 3,1 

Veslanje V1 1 3,1 2 6,2 26 81,2 3 9,4 5,899 0,117 

K1 1 3,1 - - 30 93,8 - - 

Zmajarstvo V1 - - 1 3,1 31 96,9 - - 0,002 0,965 

K1 - - 1 3,1 31 96,9 - - 

N - število 

% - odstotek 

V1 - vadbena skupina 2006/07 

K1 - kontrolna skupina 2006/07 

χ2- Hi kvadrat test 

p - statistična značilnost 

 

 

Rezultati anketiranja, ki so podani v Preglednici 67, nakazujejo, da se je  pri članicah vadbene 

in kontrolne skupine pojavljajo nekaj športov, s katerimi se sodelujoče nikoli ne bi ukvarjale, 

in sicer so ti športi: baseball, judo, ledno plezanje, letalski športi, soteskanje in ragbi. Članice 

vadbene skupine se nikoli ne bi ukvarjale tudi z body buildingom, boksom, dvigovanjem 

uteži, jadralnim padalstvom, veslanjem kajaka ali kanuja, karatejem, gorskim kolesarstvo, 



Novak, T. Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov. 

   Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2011 

________________________________________________________________________________________ 

 

150 

 

padalstvom, podvodnimi športi in športnim plezanjem. Sodelujoče v kontrolni skupini se ne bi 

nikoli ukvarjale še z borilnimi veščinami, jadranjem na deski, jazz baletom, kotalkanjem, 

lokostrelstvom, odbojko na mivki, ribolovom, rolanjem, rolkanjem, sabljanjem in skvošem.  

 

Pojavlja se nekaj športnih panog, s katerimi so se članice vadbene skupine ukvarjale v 

preteklosti, kot so: aerobika 4 (različno sodelujoče od 1 do 10 let), alpsko smučanje 1 (20 let), 

atletika 1 (4 leta), badminton 2 (5 oz. 8 let), drsanje 3 (od 3 do 5 let), družabni ples 3 (od 2 do 

10 let), fitnes 1 (10 let), gimnastika 2 (6 oz. 8 let), hoja in sprehodi 12 (različno od sodelujoče 

od 15 do 60 let), joga 1 (15 let), kegljanje 1 (5 let), cestno kolesarstvo 3 (8 do 40 let), 

kotalkanje 1 (1 leto), namizni tenis 1 (4 leta), odbojka 2 (5 oz. 8 let), planinstvo 6 (od 13 do 

30 let), plavanje 3 (5 do 70 let), rokomet 1 (2 leti), sankanje 1 (5 let), splošna vadba 1 (15 let), 

športna gimnastika 2 (6 let) ter vadba doma 1 (20 let). Članice kontrolne skupine so se v 

preteklosti intenzivneje ukvarjale z: aerobiko 3 (od 2 do 11 let), alpinizmom 1 (20 let), 

alpskim smučanjem 3 (od 4 do 20 let), atletiko 3 (od 5 do 10 let), drsanjem 1 (15 let), 

družabnim plesom 3 (od 15 do 30 let), hojo in sprehodi 11 (različno od 4 do 70 let), 

kegljanjem 1 (2 leti), cestnim kolesarstvom 1 (10 let), košarko 2 (4 oz. 20 let), namiznim 

tenisom 1 (5 let), odbojko 2 (3 oz. 6 let), planinstvom 3 (30 oz. 40 let), plavanjem 1 (50 let), 

sankanjem 2 (5 let), splošno vadbo 1 (5 let), taborništvom 1 (10 let), tekom na smučeh 2 (10 

oz. 25 let), tekom v naravi 1 (5 let) ter vadbo doma 3 (od 10 do 30 let).  

 

Podatki ukvarjanja s športom prikazujejo tudi, pri katerih športnih panogah so članice obeh 

skupin pridobile izkušnje v preteklosti in pri katerih panogah bi si želele pridobiti nove 

izkušnje. Za članice vadbene skupine velja, da so si pridobile izkušnje v preteklosti pri 

naslednjih športnih panogah: alpinizem, fitnes, veslanje, košarka, rokomet, kotalkanje, turno 

smučanje, tek v naravi in tek na smučeh, odbojka na mivki ter joga 1 (3,1 %), gimnastika in 

športna gimnastika, odbojka, kegljanje ter atletika 2 (6,2 %), alpsko smučanje, badminton,  

drsanje in  namizni tenis 3 (9,4 %),  aerobika in  trim 4 (12,5 %), sankanje  in splošna  vadba 

5 (15,6 %),  družabni  ples 6  (18,8 %),  vadba  doma 7 (21,9 %), plavanje 8 (25 %), 

planinstvo 9 (28,1 %), cestno kolesarstvo 10 (31,2 %) ter hoja in sprehodi 24 (75 %). Članice 

kontrolne skupine so v preteklosti pridobile izkušnje pri športnih panogah, kot so: alpinizem, 

drsanje, namizni tenis in tenis, taborništvo, veslanje ter turno smučanje 1 (3,1 %), košarka, tek 

v naravi in trim 2 (6,2 %), kegljanje, atletika in badminton 3 (9,4 %), odbojka, tek na smučeh, 

aerobika in alpsko smučanje 4 (12,5 %), sankanje 5 (15,6 %), splošna vadba 6 (18,8 %), 
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družabni ples, cestno kolesarstvo in plavanje 8 (25 %), planinstvo 10 (31,2 %), vadba doma 

13 (40,6 %) ter hoja in sprehodi 25 (78,1 %). 

 

Če bi članice vadbene skupine imele možnost ukvarjanja s posameznimi panogami, bi si 

želele pridobiti nove izkušnje pri sledečih športnih panogah: balonarstvo, biatlon, deskanje na 

snegu, jadranje na deski, jazz balet, lokostrelstvo, namizni tenis, rolanje, rolkanje, sabljanje, 

sankanje, skvoš, športna gimnastika, tek v naravi, turno smučanje in zmajarstvo 1 (3,1 %), 

tenis, trim, vadba doma, veslanje, alpinizem, alpsko smučanje, badminton, kotalkanje in 

planinstvo 2 (6,2 %), odbojka in odbojka na mivki, tekmovalni ples, atletika, drsanje, 

gimnastika, golf ter hoja in sprehodi 3 (9,4 %), aerobika, jadranje, joga, kegljanje, cestno 

kolesarstvo in tek na smučeh 4 (12,5 %), jahanje, taborništvo in plavanje 5 (15,6 %), splošna 

vadba 6 (18,8 %), družabni ples 7 (21,9 %) in fitnes 8 (25 %). Za članice kontrolne skupine 

velja, da bi se ukvarjale, če bi imele možnost, s športnimi panogami, kot so: atletika, avto-

moto šport, golf, jadranje, cestno kolesarstvo, padalstvo, namizni tenis, planinstvo, sankanje, 

športna gimnastika, taborništvo in zmajarstvo 1 (3,1 %), badminton, balonarstvo, drsanje, 

hoja in sprehodi, jahanje ter trim 2 (6,2 %), alpsko smučanje, joga ter tek v naravi in tek na 

smučeh 3 (9,4 %), alpinizem, fitnes, gimnastika 4 (12,5 %), družabni ples in plavanje 5 (15,6 

%), aerobika 6 (18,8 %), vadba doma 14 (43,8 %) ter splošna vadba 18 (56,2 %). 

 

Zanimivo članice vadbene skupine v medijih spremljajo športne panoge, kot so: avto-moto, 

borilne veščine, hokej na ledu, nogomet, ribolov in vaterpolo, s katerimi se v življenju ne bi 

nikoli ukvarjale. Poleg tega spremljajo tudi panoge, s katerimi so se ali se še ukvarjajo, ter bi 

se z njimi ukvarjale, kot so aerobika, alpinizem, alpsko smučanje, atletika, biatlon, drsanje, 

družabni ples, gimnastika, jadranje, košarka, odbojka, plavanje, rokomet, športna gimnastika, 

tek na smučeh, tekmovalni ples, tenis in veslanje. Od omenjenih panog jih največ spremlja v 

medijih alpsko smučanje in atletiko (18,8 %), drsanje (15,6 %) ter košarko, tenis in 

tekmovalni ples (12,5 %). Tudi članice kontrolne skupine so navedle nekaj panog, s katerimi 

se nikoli ne bi ukvarjale, vendar jih spremljajo v medijih. Nabor teh panog je pri članicah 

kontrolne skupine številčnejši, saj se pojavljajo biatlon, body building, boks, deskanje na 

snegu, dvigovanje uteži, hokej na ledu, jadralno padalstvo, kajak in kanu, karate, gorsko 

kolesarstvo, nogomet, rokomet, podvodni športi, športno plezanje, tekmovalni ples in 

vaterpolo. Poleg navedenih športnih panog v medijih spremljajo tudi panoge, s katerimi se 

ukvarjajo, so se ukvarjale oziroma bi se ukvarjale, in so: aerobika, alpinizem, alpsko 

smučanje, atletika, drsanje, družabni ples, gimnastika, jadranje, jahanje, kegljanje, košarka, 
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odbojka, plavanje, športna gimnastika, tek na smučeh in tenis. Največ jih od omenjenih panog 

spremlja alpsko smučanje (53,1 %), drsanje (50 %), družabni ples (34,4 %) ter alpinizem 

(12,5 %). 

 

Primerjava preferenc športnih panog med članicami vadbene in kontrolne skupine je pokazala 

veliko podobnost pri 65 športnih panogah (p > 0,05). Med obema skupinama so se pojavile 

statistično pomembne razlike samo pri športnih panogah, kot so: alpsko smučanje (p = 0,007), 

drsanje (p = 0,016), splošna vadba (p = 0,006) in vadba doma (p = 0,000). Razlika med 

skupinama pri alpskem smučanju in drsanju se pojavlja, ker se 65,6 % članic vadbene skupine 

z alpskim smučanjem in drsanjem ne bi nikoli ukvarjalo, pri članicah kontrolne skupine je ta 

delež manjši, zelo malo članic vadbene skupine panogi spremlja v medijih, nad 50 % članic 

kontrolne skupine pa panogi spremlja v medijih. Za splošno vadbo velja, da se 65,6 % članic 

vadbene skupine z njo ne bi ukvarjalo, 56,2 % članic kontrolne skupine pa bi se s splošno 

vadbo ukvarjalo, če bi imele možnost. Če primerjamo razliko med skupinama še za ukvarjanje 

z vadbo doma, velja, da se kar 71,9 % članic vadbene in le 15,6 % članic kontrolne skupine z 

njo ne bi nikoli ukvarjalo. Razlika je tudi pri ukvarjanju ob možnosti, kjer je samo 6,2 % 

članic vadbene skupine in kar 43,8 % članic kontrolne skupine navedlo, da bi se z vadbo 

doma ukvarjale, če bi imele možnost. Z vadbo doma pa se je v preteklosti ukvarjalo 21,9 % 

članic vadbene in 40,6 % članic kontrolne skupine. 
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6.5     REZULTATI  ANTROPOMETRIJSKIH  TER  GIBALNIH  IN 

          FUNKCIONALNIH  TESTOV   
 

 

Antropometrijske ter gibalne in funkcionalne teste smo izvajali za članice vadbene in 

kontrolne skupine. Članice vadbene skupine, ki so bile vključene v raziskavo leta 2006/07, 

smo merili in testirali pred začetkom in ob zaključku polletne vadbe, članice kontrolne 

skupine pa smo leta 2006/07 merili in testirali enkrat v času raziskave. V letu 2011 smo 

izvedli ponovne meritve in testiranje za članice vadbene in kontrolne skupine, ki so se odzvale 

povabilu za sodelovanje v raziskavi po štirih letih. Merili smo telesno višino, telesno težo in 

kožno gubo na nadlahti ter testirali aktivnosti dotikanje plošče z roko, skok v daljino z mesta, 

dviganje trupa 60 sekund, vstajanje s stola 30 sekund, dvigovanje uteži sede 30 sekund, 

predklon na klopci, poligon nazaj, veso, dotik rok na hrbtu, vstani in pojdi, hojo 9 minut, 

ravnotežje na eni nogi z odprtimi očmi ter stisk pesti - merjenje moči z dinamometrom. 

 

 

6.5.1     REZULTATI  ANTROPOMETRIJSKIH  TESTOV  

 

Članicam vadbene in kontrolne skupine smo merili telesno višino, telesno težo in kožno gubo 

nadlahti. Najprej smo predstavili rezultate antropometrijskih testov za članice vadbene in 

kontrolne skupine za leto 2006/07. 

 

 

Preglednica 68: 

Primerjava meritev telesnih parametrov članic vadbene skupine na začetku in ob koncu vadbe 

leta 2006/07. 
 

 

Telesni parameter skupina min max x  SD t-test p 

Telesna višina V1 142,0 171,0 159,92 6,38 
2,594 0,114 

V2 142,0 171,0 159,77 6,45 

Telesna teža V1 52,8 117,5 71,66 11,49 
0,437 0,665 

V2 54,0 113,3 71,49 11,17 

Kožna guba nadlahti V1 25,0 100,0 60,56 18,64 
2,407 0,022 

V2 20,0 95,0 52,41 21,36 
min - minimalna vrednost                                     V1 - vadbena skupina na začetku vadbe 2006/07 

max - maksimalna vrednost                                  V2 - vadbena skupina ob koncu vadbe 2006/07 

x - povprečna vrednost                                         p - statistična značilnost 

SD - standardna deviacija 
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Iz Preglednice 68 je razvidno, da je bila leta 2006/07 ob začetni meritvi izmerjena povprečna 

telesna višina članic vadbene skupine 159,92 ± 6,38 cm z minimalno vrednostjo 142,0 cm in 

maksimalno vrednostjo 171,0 cm. Ob končni meritvi je povprečna telesna višina znašala 

159,77 ± 6,45 cm, prav tako z odstopanjem minimalne do maksimalne izmerjene vrednosti 

142,0 do 171,0 cm. Povprečna telesna teža je bila ob začetku vadbe 71,66  ± 11,49 kg in ob 

koncu vadbe 71,49 ± 11,17 kg. Primerjava minimalne in maksimalne telesne teže kaže pri 

minimalni vrednosti povečanje za 1,2 kg (od 52,8 na 54,0 kg) ter pri maksimalni vrednosti 

zmanjšanje za 4,2 kg (od 117,5 na 113,3 kg). Kožna guba nadlahti se je v času polletne vadbe 

v povprečju zmanjšala za 8,15 mm (od 60,56 ± 18,64 na 52,41 ± 21,36 mm), kar kaže na 

statistično pomembno razliko (p = 0,022). Zmanjšali sta se tudi minimalna in maksimalna 

vrednost kožne gube nadlahti, minimalna vrednost od 25,0 na 20,0 mm ter maksimalna 

vrednost od 100,0 na 95,0 mm. 

 

 

Preglednica 69: 

Primerjava meritev telesnih parametrov članic vadbene skupine na začetku in ob koncu vadbe 

ter članic kontrolne skupine leta 2006/07. 
 

 

Telesni parameter skupina min max x  SD F-test p 

Telesna višina V1 142,0 171,0 159,92 6,38 
4,061 0,058 

K1 148,0 167,0 157,22 4,38 

V2 142,0 171,0 159,77 6,45 
3,547 0,064 

K1 148,0 167,0 157,22 4,38 

Telesna teža V1 52,8 117,5 71,66 11,49 
0,271 0,605 

K1 50,0 95,0 70,34 9,00 

V2 54,0 113,3 71,49 11,17 
0,217 0,643 

K1 50,0 95,0 70,34 9,00 

Kožna guba nadlahti V1 25,0 100,0 60,56 18,64 
6,220 0,015 

K1 40,0 100,0 71,65 17,47 

V2 20,0 95,0 52,41 21,36 
16,135 0,000 

K1 40,0 100,0 71,65 17,47 
min - minimalna vrednost                                     V1 - vadbena skupina na začetku vadbe 2006/07 

max - maksimalna vrednost                                  V2 - vadbena skupina ob koncu vadbe 2006/07 

x - povprečna vrednost                                         K1 - kontrolna skupina 2006/07 

SD - standardna deviacija                                      p - statistična značilnost 

 

 

V Preglednici 69 je predstavljena primerjava antropometrijskih testov članic kontrolne 

skupine v odnosu do članic vadbene skupine pred vadbo in po njej leta 2006/07. Primerjava 
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rezultatov meritev članic vadbene skupine na začetku vadbe in članic kontrolne skupine 

prikazuje, da je bila pri članicah kontrolne skupine izmerjena telesna višina v povprečju nižja 

za več kot 2 cm, in sicer 157,22 ± 4,38 cm (min 148,0 in max 167,0 cm), prav tako je bila za 

dober kilogram nižja povprečna telesna teža, ki je znašala 70,34 kg ± 9,00 (min 50,0 in max 

95,0 kg). Povprečna vrednost kožne gube nadlahti je bila pri članicah kontrolne skupine v 

primerjavi z vadbeno skupino ob začetni meritvi večja in je merila 71,65 ± 17,47 mm (min 

40,0 in max 100,0 mm), kar kaže na statistično pomembno razliko med članicami obeh skupin 

(p = 0,015), prav tako je bila statistično značilna razlika opazna (p = 0,000), ko smo primerjali 

vrednost kožne gube nadlahti med članicami vadbene skupine ob koncu vadbe in članicami 

kontrolne skupine.  

 

V nadaljevanju smo predstavili rezultate antropometrijskih testov samo tistih članic vadbene 

in kontrolne skupine, ki so sodelovale v raziskavi obakrat, leta 2006/07 in leta 2011. 
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Slika 13. Primerjava meritev telesne višine med članicami vadbene in kontrolne skupine.         

Z - meritev pred vadbo 2006/07, V - meritev po vadbi 2006/07, K - meritev 2011, **P < 0,01. 
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Slika 13 prikazuje primerjavo meritev telesne višine med članicami vadbene in kontrolne 

skupine. Pri članicah vadbene skupine, ki so sodelovale v raziskavi tako leta 2006/07 kot leta 

2011, so se pri telesni višini pojavile statistično značilne razlike (p < 0,05), saj se je 

povprečna vrednost telesne višine članicam vadbene skupine v štirih letih statistično znižala 

(p = 0,001), in sicer med meritvijo pred vadbo leta 2006/07 in 2011 od 159,82 ± 5,34 na 

159,07 ± 5,37 cm ter med meritvijo po vadbi leta 2006/07 in 2011 od 159,69 ± 5,34  na  

159,07 ± 5,37 cm.  Ko smo primerjali rezultate testov članic kontrolne skupine v obdobju od 

leta 2006/07 do 2011, smo prav tako ugotovili statistično pomembne razlike pri telesni višini 

(p = 0,001). Telesna višina se je članicam kontrolne skupine v obdobju od leta 2006/07 do leta 

2011 v povprečju znižala od 157,53 ± 4,05 na 156,59 ± 4,01 cm. Primerjava meritev telesne 

višine med članicami vadbene in kontrolne skupine, ki so bile vključene v raziskavo tako leta 

2006/07 kot  tudi  leta  2011,  ni  pokazala  statistično  pomembnih  razlik  med  skupinama  

(p > 0,05), prav tako ni bila opazna statistično značilna razlika v spremembi med začetnim in 

končnim stanjem (p = 0,138). 
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Slika 14. Primerjava meritev telesne teže med članicami vadbene in kontrolne skupine.            

Z - meritev pred vadbo 2006/07, V - meritev po vadbi 2006/07, K - meritev 2011. 
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V Sliki 14 smo prikazali primerjavo meritev telesne teže članic vadbene in kontrolne skupine. 

Telesna teža se je članicam vadbene skupine v času pred vadbo in po njej leta 2006/07 v 

povprečju nekoliko zmanjšala, po štiriletnem obdobju pa povečala, vendar razlike tako v času 

pred vadbo in po njej leta 2006/07 kot v štiriletnem obdobju do leta 2011 niso bile statistično 

značilne (p > 0,05). Tudi pri članicah kontrolne skupine v štiriletnem obdobju pri telesni teži 

niso bile opazne statistično pomembne razlike, prav tako teh razlik ni bilo opaziti med 

skupinama ob začetni meritvi leta 2006/07 in ob meritvi leta 2011, niti niso bile opazne 

razlike v spremembi med začetnim in končnim stanjem (p = 0,723). 
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Slika 15. Primerjava meritev kožne gube nadlahti med članicami vadbene in kontrolne 

skupine. Z - meritev pred vadbo 2006/07, V - meritev po vadbi 2006/07, K - meritev 2011, 

**P < 0,01, *P < 0,05. 

 

 

 

Primerjavo meritev kožne gube nadlahti pri članicah vadbene in kontrolne skupine smo 

predstavili v Sliki 15. Pri  kožni  gubi  nadlahti  se  je  pri članicah vadbene skupine pojavila  

statistično pomembna razlika (p = 0,009) med meritvijo pred vadbo in po vadbi leta 2006/07, 

saj se je povprečna vrednost kožne gube nadlahti pri članicah po polletni vadbi zmanjšala od 
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62,75 ± 14,28 na 55,75 ± 13,98 mm. Njena povprečna vrednost se je nato po štirih letih 

ponovno povečala na 61,60 ± 19,85 mm, vendar razlika ni bila statistično značilna (p > 0,05). 

Pri članicah kontrolne skupine se je povprečna vrednost kožne gube nadlahti v času od leta 

2006/07 do leta 2011 povečala od 74,12 ± 15,43 na 82,94 ± 14,15 mm, kar pomeni statistično 

pomembno razliko (p = 0,003). Prav tako je bila med skupinama opazna statistično 

pomembna razlika (p = 0,026) pri kožni gubi nadlahti pri začetni meritvi leta 2006/07, saj je 

bila povprečna vrednost pri članicah kontrolne skupine bistveno večja, in sicer 74,12 ± 15,43 

mm, pri članicah vadbene skupine pa je bila njena povprečna vrednost 62,75 ± 14,28 mm.  Po 

štirih letih je bila pri kožni gubi nadlahti pri istih članicah vadbene in kontrolne skupine 

statistično pomembna razlika (p = 0,001) še vedno opazna, saj se je povprečna vrednost kožne 

gube nadlahti zlasti pri članicah kontrolne skupine v obdobju od leta 2006/07 do leta 2011 

povečala za 8,82 mm, in sicer od 74,12 ± 15,43 na 82,94 ± 14,15 mm. Statistično pomembna 

razlika  se  je  med  skupinama pokazala tudi v spremembi med začetnim in končnim stanjem 

(p = 0,001).  
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6.5.2     REZULTATI  GIBALNIH  IN  FUNKCIONALNIH  TESTOV   

 

 

Za testiranje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti članic vadbene in kontrolne skupine smo 

uporabili modificirane teste Športno vzgojni karton in Fullertonovo testno baterijo. Najprej 

smo predstavili rezultate testov za članice vadbene in kontrolne skupine za leto 2006/07. 

 

 

Preglednica 70:  

Primerjava testiranja članic vadbene skupine na začetku in ob koncu vadbe leta 2006/07. 

 

 

Meritev skupina min max x  SD t-test p 

Dotikanje plošče z roko  

v 20 sek 

V1 18,0 60,0 31,62 11,24 
-1,823 0,078 

V2 22,0 60,0 32,84 9,81 

Skok v daljino z mesta, 

povprečje 

V1 43,0 131,0 79,97 24,12 
-1,316 0,198 

V2 55,3 123,3 83,47 17,66 

Dviganje trupa v 60 sek V1 0 36,0 12,38 10,76 
-4,884 0,000 

V2 0 37,0 18,41 9,32 

Poligon nazaj V1 0 79,0 24,35 15,98 
2,789 0,009 

V2 8,0 53,0 19,06 9,26 

Vesa V1 0 20,0 3,27 5,58 
-0,635 0,530 

V2 0 21,0 3,62 4,29 

Vstajanje s stola 30 sek V1 0 38,0 19,03 6,81 
-1,909 0,066 

V2 14,0 28,0 21,72 3,65 

Dvigovanje uteži sede 30 sek V1 17,0 45,0 26,97 5,58 
-3,290 0,003 

V2 18,0 40,0 30,19 5,69 

Predklon na klopci, 

povprečje 

V1 29,0 57,0 47,60 6,29 
-1,142 0,262 

V2 30,3 59,3 48,27 6,16 

Dotik rok na hrbtu, 

povprečje 

V1 -18,6 1,0 -5,08 6,01 
-3,782 0,001 

V2 -15,0 7,0 -2,65 5,13 

Vstani in pojdi, 

povprečje 

V1 4,0 7,1 5,18 0,84 
-0,291 0,773 

V2 4,1 6,4 5,20 0,66 

Hoja 9 minut V1 643,0 942,0 810,69 74,91 
-7,260 0,000 

V2 678,0 978,0 878,34 72,85 

Ravnotežje na eni nogi z 

odprtimi očmi, povprečje 

V1 5,3 90,0 46,45 28,86 
-1,080 0,289 

V2 5,7 90,0 51,12 30,16 

Stisk pesti z dinamometrom, 

povprečje 

V1 17,3 34,7 25,74 4,33 
-2,293 0,029 

V2 18,7 34,0 26,82 3,99 

min - minimalna vrednost                                     V1 - vadbena skupina na začetku vadbe 2006/07 

max - maksimalna vrednost                                  V2 - vadbena skupina ob koncu vadbe 2006/07 

x - povprečna vrednost                                         p - statistična značilnost 

SD - standardna deviacija 
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Primerjava rezultatov testov članic vadbene skupine na začetku in ob koncu polletne vadbe 

leta 2006/07 je pokazala v povprečju napredek v prid članicam vadbene skupine ob koncu 

vadbe pri vseh testih, razen pri testu vstani in pojdi, kjer je rezultat ostal skoraj enak, kar je 

predstavljeno v Preglednici 70. Razlike niso bile statistično značilne pri testih, kot so 

dotikanje plošče z roko v 20 sekundah, skok v daljino, vesa, vstajanje s stola 30 sekund, 

predklon na klopci, vstani in pojdi, ravnotežje na eni nogi z odprtimi očmi in stisk pesti z 

dinamometrom. Statistično pomembne razlike v korist članicam vadbene skupine ob koncu 

vadbe pa so se pokazale pri dviganju trupa 60 sekund (p = 0,000), poligonu nazaj (p = 0,009), 

dvigovanju uteži sede 30 sekund (p = 0,003), dotiku rok na hrbtu (p = 0,001),  hoji  9 minut  

(p = 0,000)  ter  stisku pesti z dinamometrom (p = 0,029). Pri dviganju trupa 60 sekund se je 

povprečno število dvigov povečalo od 12,38 ± 10,76 na 18,41 ± 9,32, minimum je bila še 

vedno vrednost 0, maksimalno število pa se je povečalo od 36,0 na 37,0. Pri poligonu nazaj je 

znašal povprečni čas prehojene poti pri začetnem testiranju 24,35 ± 15,98 sekund, ob 

končnem testiranju pa je bil občutno nižji, in sicer 19,06 ± 9,26 sekund. Ob prvem testiranju 

testa poligon nazaj zaradi slabega ravnotežja in občutka nestabilnosti niso uspele opraviti vse 

sodelujoče, pri  drugem  testiranju  pa  je  test  uspelo  izvesti  vsem.  Minimalno  porabljen 

čas pri drugem testiranju je bil 8 sekund, maksimalno porabljen čas se je skrajšal od 79,0 na 

53,0 sekund. Pri dvigovanju uteži 30 sekund se je rezultat dvigov povprečno izboljšal od 

26,97 ± 5,58 na 30,19 ± 5,69. Minimalno število dvigov se je povečalo od 17 na 18, 

maksimalno število dvigov pa zmanjšalo s 45 na 40. Dotik rok na hrbtu prav tako nakazuje 

izboljšanje gibljivosti ramenskega obroča, saj se je povprečna razdalja med konicama 

sredincev obeh rok na hrbtu od prve meritve na začetku vadbe do zaključka  vadbe zmanjšala 

za  2,43  cm  (od -5,08 ± 6,01 cm do -2,65 ± 5,13 cm).  Minimalna  razdalja  se je skrajšala od 

-18,6 na -15,0 cm, maksimalna razdalja se je povečala od +1,0 do +7,0 cm. Velik  napredek se 

je pokazal pri testu vzdržljivosti, hoji 9 min, saj so članice vadbene skupine izboljšale 

povprečni rezultat za 67,65 metrov, tako da je znašala razlika prehojene poti v povprečju od 

810,69 ± 74,91 do 878,34 ± 72,85 metrov. Minimalni rezultat se je povečal od 643,0 na 678,0 

metrov in maksimalni od 942,0 na 978,0 metrov. V času polletne vadbe se je pri članicah 

vadbene skupine povečala tudi moč rok. Izmerjena vrednost stiska pesti z dinamometrom se 

je od začetka do konca vadbe v povprečju povečala za 1,08 kg (od 25,74 ± 4,33 kg na 26,82 ± 

3,99 kg). Minimalna povprečna vrednost moči se je povečala od 17,3 na 18,7 kg, pri 

maksimalni vrednosti pa je bila povprečna razlika, izmerjena na začetku in ob koncu vadbe, 

nekoliko nižja, saj je na začetku vadbe znašala 34,7 kg in ob koncu vadbe 34,0 kg.  
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Preglednica 71:  

Primerjava testiranja članic vadbene skupine na začetku in ob koncu vadbe ter članic 

kontrolne skupine leta 2006/07. 

 

 

Meritev skupina min max x  SD F-test p 

 

Dotikanje plošče z 

roko v 20 sek 

V1 18,0 60,0 31,62 11,24 
8,115 0,006 

K1 13,0 41,0 25,56 5,12 

V2 22,0 60,0 32,84 9,81 
14,548 0,000 

K1 13,0 41,0 25,56 5,12 

 

Skok v daljino z 

mesta, povprečje 

V1 43,0 131,0 79,97 24,12 
0,264 0,609 

K1 48,3 116,7 77,28 18,45 

V2 55,3 123,3 83,47 17,66 
1,937 0,169 

K1 48,3 116,7 77,28 18,45 

 

Dviganje trupa 

v 60 sek 

V1 0 36,0 12,38 10,76 
5,028 0,028 

K1 0 26,0 7,26 7,57 

V2 0 37,0 18,41 9,32 
28,543 0,000 

K1 0 26,0 7,26 7,57 

 

Poligon nazaj 

V1 0 79,0 24,35 15,98 
0,028 0,868 

K1 9,9 59,0 23,78 10,97 

V2 8,0 53,0 19,06 9,26 
3,552 0,064 

K1 9,9 59,0 23,78 10,97 

 

Vesa 

V1 0 20,0 3,27 5,58 
1,001 0,321 

K1 0 23,0 4,72 6,15 

V2 0 21,0 3,62 4,29 
0,701 0,406 

K1 0 23,0 4,72 6,15 

 

Vstajanje s stola 

30 sek 

V1 0 38,0 19,03 6,81 
0,190 0,664 

K1 13,0 35,0 19,68 5,14 

V2 14,0 28,0 21,72 3,65 
3,422 0,069 

K1 13,0 35,0 19,68 5,14 

 

Dvigovanje uteži 

sede 30 sek 

V1 17,0 45,0 26,97 5,58 
0,119 0,731 

K1 20,0 36,0 26,56 3,98 

V2 18,0 40,0 30,19 5,69 
9,084 0,004 

K1 20,0 36,0 26,56 3,98 

 

Predklon na klopci, 

povprečje 

V1 29,0 57,0 47,60 6,29 
0,388 0,536 

K1 18,7 54,7 46,58 7,04 

V2 30,3 59,3 48,27 6,16 
1,074 0,304 

K1 18,7 54,7 46,58 7,04 
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Meritev skupina min max x  SD F-test p 

 

Dotik rok na hrbtu, 

povprečje 

V1 -18,6 1,0 -5,08 6,01 
0,543 0,464 

K1 - 21,7 10,0 -3,90 6,95 

V2 -15,0 7,0 -2,65 5,13 
0,691 0,409 

K1 - 21,7 10,0 -3,90 6,95 

 

Vstani in pojdi, 

povprečje 

V1 4,0 7,1 5,18 0,84 
14,252 0,000 

K1 4,9 7,0 5,82 0,52 

V2 4,1 6,4 5,20 0,66 
17,649 0,000 

K1 4,9 7,0 5,82 0,52 

 

Hoja 9 minut 

V1 643,0 942,0 810,69 74,91 
11,182 0,001 

K1 600,0 910,0 750,56 71,17 

V2 678,0 978,0 878,34 72,85 
51,935 0,000 

K1 600,0 910,0 750,56 71,17 

 

Ravnotežje na 

eni nogi z odprtimi 

očmi, povprečje 

V1 5,3 90,0 46,45 28,86 
0,050 0,824 

K1 8,7 88,3 45,07 20,84 

V2 5,7 90,0 51,12 30,16 
0,907 0,344 

K1 8,7 88,3 45,07 20,84 

 

Stisk pesti z 

dinamometrom, 

povprečje 

V1 17,3 34,7 25,74 4,33 
0,107 0,744 

K1 19,3 33,3 25,42 3,53 

V2 18,7 34,0 26,82 3,99 
2,288 0,135 

K1 19,3 33,3 25,42 3,53 
min - minimalna vrednost                                     V1 - vadbena skupina na začetku vadbe 2006/07 

max - maksimalna vrednost                                  V2 - vadbena skupina ob koncu vadbe 2006/07 

x - povprečna vrednost                                         K1 - kontrolna skupina 2006/07 

SD - standardna deviacija                                      p - statistična značilnost 

 

 

 

V Preglednici 71 smo predstavili povprečne rezultate testov članic vadbene skupine na 

začetku in ob koncu vadbe ter članic kontrolne skupine, ki so sodelovale v raziskavi leta 

2006/07. Članice kontrolne skupine so dosegle v primerjavi s članicami vadbene skupine pri 

testiranju, če primerjamo rezultate vadbene skupine začetnega testiranja in rezultate testiranja 

kontrolne skupine, v povprečju nižje rezultate pri vseh testih, razen pri vesi, vstajanju s stola 

30 sekund in dotiku rok na hrbtu. Rezultati testiranja so statistično značilni v korist članicam 

vadbene skupine pri testih dotikanje plošče z roko v 20 sekundah (p = 0,006), dviganje  trupa 

v 60 sekundah (p = 0,028), vstani in pojdi (p = 0,000)  ter  hoja 9  minut (p = 0,001).  

Primerjava povprečnih rezultatov testov članic vadbene skupine ob koncu vadbe in članic 

kontrolne skupine pa je izločila statistično pomembne razlike v prid članicam vadbene 

skupine ob koncu vadbe pri testih dotikanje plošče z roko v 20 sekundah (p = 0,000), dviganje 
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trupa v 60 sekundah (p = 0,000), dvigovanje uteži sede 30 sekund (p = 0,004), vstani in pojdi 

(p = 0,000) ter hoja 9 minut (p = 0,000). Rezultati testiranj kažejo na dejstvo, da so bile 

članice vadbene skupine že na začetku vadbe v povprečju v boljši telesni pripravljenosti od 

članic kontrolne skupine, razlika med skupinama pa se je še povečala po končani polletni 

vadbi. 

 

Za članice vadbene skupine, ki so se v letu 2011 ponovno vključile v testiranje, nas je 

zanimalo, kakšne so razlike med testi, ki so jih opravile pred vključitvijo v vadbo (V1) in po 

njej (V2) leta 2006/07 ter po štirih letih (V3), zato smo izvedli Bonferronijev post hoc test. 

 

 

Preglednica 72:  

Primerjava testiranja članic vadbene skupine pred vadbo in po njej leta 2006/07 ter leta 2011 z 

Bonferronijevim post hoc testom. 

 

Odvisna 

spremenljivka 

(I) 

Meritev 

 (J)         

Meritev 

Povprečna razlika  

med meritvama 

 I in J 

Statistična 

značilnost 

(p) 

95% interval zaupanja 

Spodnja  

meja 

Zgornja 

meja 

Dotikanje  

plošče z roko  

v 20 sek 

V1 V2 -1,55000 0,919 -5,2541 2,1541 

V3 -2,75000 0,217 -6,4541 0,9541 

V2 V1 1,55000 0,919 -2,1541 5,2541 

V3 -1,20000 1,000 -4,9041 2,5041 

V3 V1 2,75000 0,217 -0,9541 6,4541 

V2 1,20000 1,000 -2,5041 4,9041 

Skok v daljino 

z mesta 

V1 V2 -0,80000 1,000 -15,5249 13,9249 

V3 11,60000 0,171 -3,1249 26,3249 

V2 V1 0,80000 1,000 -13,9249 15,5249 

V3 12,40000 0,127 -2,3249 27,1249 

V3 V1 -11,60000 0,171 -26,3249 3,1249 

V2 -12,40000 0,127 -27,1249 2,3249 

Dviganje trupa 

v 60 sek 

V1 V2 -7,65000
*
 0,033 -14,8238 -0,4762 

V3 -4,70000 0,335 -11,8738 2,4738 

V2 V1 7,65000
*
 0,033 0,4762 14,8238 

V3 2,95000 0,944 -4,2238 10,1238 

V3 V1 4,70000 0,335 -2,4738 11,8738 

V2 -2,95000 0,944 -10,1238 4,2238 
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Odvisna 

spremenljivka 

(I) 

Meritev 

 (J)         

Meritev 

Povprečna razlika  

med meritvama 

 I in J 

Statistična 

značilnost 

(p) 

95% interval zaupanja 

Spodnja  

meja 

Zgornja 

meja 

Poligon nazaj V1 V2 8,00500
*
 0,017 1,1427 14,8673 

V3 4,02000 0,462 -2,8423 10,8823 

V2 V1 -8,00500
*
 0,017 -14,8673 -1,1427 

V3 -3,98500 0,472 -10,8473 2,8773 

V3 V1 -4,02000 0,462 -10,8823 2,8423 

V2 3,98500 0,472 -2,8773 10,8473 

Vesa V1 V2 -1,09000 1,000 -15,0793 12,8993 

V3 -28,79000
*
 0,000 -42,7793 -14,8007 

V2 V1 1,09000 1,000 -12,8993 15,0793 

V3 -27,70000
*
 0,000 -41,6893 -13,7107 

V3 V1 28,79000
*
 0,000 14,8007 42,7793 

V2 27,70000
*
 0,000 13,7107 41,6893 

Vstajanje s 

stola 30 sek 

V1 V2 -1,75000 1,000 -6,8294 3,3294 

V3 -6,95000
*
 0,004 -12,0294 -1,8706 

V2 V1 1,75000 1,000 -3,3294 6,8294 

V3 -5,20000
*
 0,043 -10,2794 -0,1206 

V3 V1 6,95000
*
 0,004 1,8706 12,0294 

V2 5,20000
*
 0,043 0,1206 10,2794 

Dvigovanje 

uteži sede 

30 sek 

V1 V2 -3,10000 0,194 -7,1607 0,9607 

V3 -6,15000
*
 0,001 -10,2107 -2,0893 

V2 V1 3,10000 0,194 -0,9607 7,1607 

V3 -3,05000 0,207 -7,1107 1,0107 

V3 V1 6,15000
*
 0,001 2,0893 10,2107 

V2 3,05000 0,207 -1,0107 7,1107 

Predklon na 

klopci 

V1 V2 -0,45000 1,000 -5,2708 4,3708 

V3 -1,35000 1,000 -6,1708 3,4708 

V2 V1 0,45000 1,000 -4,3708 5,2708 

V3 -0,90000 1,000 -5,7208 3,9208 

V3 V1 1,35000 1,000 -3,4708 6,1708 

V2 0,90000 1,000 -3,9208 5,7208 
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Odvisna 

spremenljivka 

(I) 

Meritev 

 (J)         

Meritev 

Povprečna razlika  

med meritvama 

 I in J 

Statistična 

značilnost 

(p) 

95% interval zaupanja 

Spodnja  

meja 

Zgornja 

meja 

Dotik rok na 

hrbtu 

V1 V2 -1,35000 1,000 -6,1357 3,4357 

V3 -1,10000 1,000 -5,8857 3,6857 

V2 V1 1,35000 1,000 -3,4357 6,1357 

V3 0,25000 1,000 -4,5357 5,0357 

V3 V1 1,10000 1,000 -3,6857 5,8857 

V2 -0,25000 1,000 -5,0357 4,5357 

Vstani in pojdi V1 V2 -0,16000 1,000 -0,6909 0,3709 

V3 0,38000 0,249 -0,1509 0,9109 

V2 V1 0,16000 1,000 -0,3709 0,6909 

V3 0,54000
*
 0,045 0,0091 1,0709 

V3 V1 -0,38000 0,249 -0,9109 0,1509 

V2 -0,54000
*
 0,045 -1,0709 -0,0091 

Hoja 9 minut V1 V2 -78,45000
*
 0,020 -147,2872 -9,6128 

V3 -105,75000
*
 0,001 -174,5872 -36,9128 

V2 V1 78,45000
*
 0,020 9,6128 147,2872 

V3 -27,30000 0,996 -96,1372 41,5372 

V3 V1 105,75000
*
 0,001 36,9128 174,5872 

V2 27,30000 0,996 -41,5372 96,1372 

Ravnotežje na 

eni nogi z 

odprtimi očmi 

V1 V2 7,15000 1,000 -15,3203 29,6203 

V3 13,95000 0,394 -8,5203 36,4203 

V2 V1 -7,15000 1,000 -29,6203 15,3203 

V3 6,80000 1,000 -15,6703 29,2703 

V3 V1 -13,95000 0,394 -36,4203 8,5203 

V2 -6,80000 1,000 -29,2703 15,6703 

Stisk pesti z 

dinamometrom 

V1 V2 -1,55000 0,681 -4,6800 1,5800 

V3 0,05000 1,000 -3,0800 3,1800 

V2 V1 1,55000 0,681 -1,5800 4,6800 

V3 1,60000 0,637 -1,5300 4,7300 

V3 V1 -0,05000 1,000 -3,1800 3,0800 

V2 -1,60000 0,637 -4,7300 1,5300 
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Primerjava med članicami vadbene skupine, ki so sodelovale v raziskavi tako leta 2006/07 kot 

tudi 2011, izvedena z Bonferronijevim post hoc testom, ki ugotavlja povprečne razlike v 

napredku med posameznimi meritvami, prikazana v Preglednici 72, je izločila statistično 

pomembne razlike pri testiranju pred vadbo in po njej leta 2006/07 (primerjava V1 - V2)  pri  

testih  dviganje  trupa v 60 sekundah (p = 0,033), poligon  nazaj  (p = 0,017) in hoja 9 minut 

(p = 0,020), ni pa izločila statistično pomembnih razlik pri testih dvigovanje uteži sede 30 

sekund, dotik rok na hrbtu in stisk pesti z dinamometrom, kar se je pokazalo kot statistično 

pomembna razlika s t-testom. Primerjava testiranja po vadbi med letom 2006/07 in 2011 

(primerjava V2 - V3), izvedena z Bonferronijevim post hoc testom, je izločila statistično 

pomembne  razlike  v  napredku  pri  testih  vesa  (p = 0,000),  vstajanje  s  stola  30  sekund 

(p = 0,043) ter vstani in pojdi (p = 0,045), kar se je pokazalo kot statistično pomembna razlika 

v napredku tudi s t-testom. Primerjava testiranja članic vadbene skupine pred začetkom vadbe 

leta 2006/07 in 2011 (primerjava V1 - V3) z Bonferronijevim post hoc testom je izločila 

statistično pomembne razlike v izboljšanju gibalnih sposobnosti pri testih vesa (p = 0,000), 

vstajanje s stola 30 sekund (p = 0,004), dvigovanje uteži sede 30 sekund (p = 0,001) in  hoja 9 

minut (p = 0,001), kar je kot statistično značilno razliko v korist testom članic vadbene 

skupine po štirih letih pokazal tudi t-test, ni pa izločila pomembnih razlik pri testih dotikanje 

plošče z roko 20 sekund, dviganje trupa v 60 sekundah ter vstani  in  pojdi, kar se je pokazalo 

kot statistično pomembna razlika pri t-testu. 
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V nadaljevanju smo predstavili rezultate gibalnih in funkcionalnih testov le za tiste članice 

vadbene in kontrolne skupine, ki so sodelovale v raziskavi obakrat, leta 2006/07 in 2011. 
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Slika 16. Primerjava med članicami vadbene in kontrolne skupine pri testu dotikanje plošče z 

roko 20 sekund. Z - meritev pred vadbo 2006/07, V - meritev po vadbi 2006/07, K - meritev 

2011, **P < 0,01, ***P = 0,000. 

 

 

Rezultati testa dotikanje plošče z roko 20 sekund pri članicah vadbene skupine pred in po 

koncu vadbe leta 2006/07 ter v času po koncu vadbe leta 2006/07 in po štirih letih niso 

pokazali statistično značilnih razlik (p > 0,05), le-ti so bili statistično značilni, ko smo 

analizirali rezultate testov članic vadbene skupine pred začetkom vadbe leta 2006/07 in po 

štiriletnem obdobju leta 2011 (p = 0,004), in sicer so članice vadbene skupine po štirih letih 

dosegle boljše rezultate testov, saj se je povprečno število dotikov povečalo od 29,90 ± 4,46 

na 32,65 ± 4,08, kar smo prikazali v Sliki 16. Pri članicah kontrolne skupine so se pri istem 

testu prav tako pokazale statistično pomembne razlike (p = 0,001), s tem, da so članice 

kontrolne skupine dosegle po štirih letih bistveno nižje rezultate v primerjavi s prvo meritvijo, 

saj se je povprečno število dotikov zmanjšalo od 26,71 ± 5,16 na 19,41 ± 4,66. Primerjava 

članic vadbene in kontrolne skupine pred začetkom vadbe leta 2006/07 ni pokazala statistično 
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značilnih razlik (p > 0,05), statistično značilne razlike (p = 0,000) pa so se med skupinama 

pojavile ob končnem testiranju leta 2011 v korist članicam vadbene skupine. Prav tako je 

primerjava med obema skupinama pri testu dotikanje plošče z roko 20 sekund pokazala 

statistično značilne razlike v spremembi med začetnim in končnim stanjem (p = 0,000). 

 

 

 

Slika 17. Primerjava med članicami vadbene in kontrolne skupine pri testu skok v daljino z 

mesta.  Z - meritev  pred vadbo 2006/07,  V - meritev po vadbi 2006/07,  K - meritev 2011, 

**P < 0,01, ***P = 0,000. 

 

 

Primerjave rezultatov (Slika 17) testa skok v daljino z mesta članic vadbene skupine pred in 

po koncu vadbe leta 2006/07 niso pokazale statistično značilnih razlik, le-te so bile statistično 

značilne, ko smo primerjali rezultate testa članic vadbene skupine pred začetkom vadbe leta 

2006/07 in po štiriletnem obdobju leta 2011 (p = 0,001) ter po koncu vadbe leta 2006/07  in  

po štirih  letih (p = 0,000), in sicer so članice vadbene skupine po štirih letih pri skoku v 

daljino z mesta dosegle nižje rezultate testov, saj se je povprečna dolžina skoka v daljino z 

mesta v tem obdobju skrajšala od 89,80 ± 17,73 na 77,40 ± 21,07 cm. Ko smo izvedli 

primerjavo samo med članicami kontrolne skupine, so se prav tako pokazale statistično 

značilne razlike (p = 0,001), s tem, da so članice kontrolne skupine dosegle v povprečju po 
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štirih letih bistveno nižje rezultate testa v primerjavi s prvo meritvijo (povprečna dolžina 

skoka v daljino z mesta je bila pri prvi meritvi 72,29 ± 15,92 in po štirih letih le še 48,24 ± 

23,33 cm). Primerjava članic vadbene in kontrolne skupine pred začetkom vadbe leta 2006/07 

je pokazala statistično značilno razliko (p = 0,005) v korist članicam vadbene skupine, prav 

tako so članice vadbene skupine v primerjavi s članicami kontrolne skupine dosegle  

statistično  značilno  boljše  rezultate  pri  skoku  v  daljino  z mesta  po  štirih  letih  vadbe   

(p = 0,000). Tudi primerjava med obema skupinama pri testu skok v daljino z mesta je 

pokazala  statistično  značilne  razlike  v  spremembi  med  začetnim  in  končnim  stanjem   

(p = 0,000). 
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Slika 18. Primerjava med članicami vadbene in kontrolne skupine pri testu dviganje trupa 60 

sekund. Z - meritev pred vadbo 2006/07, V - meritev po vadbi 2006/07, K - meritev 2011,   

*P < 0,05, ***P = 0,000. 

 

 

Primerjavo rezultatov testa dviganje trupa 60 sekund smo za članice vadbene in kontrolne 

skupine predstavili v Sliki 18. Članice vadbene skupine so dosegle povprečno boljše rezultate 

testa po polletni vadbi, saj se je povprečno število dvigov trupa v 60 sekundah povečalo od 

11,30 ± 9,86 na 18,95 ± 8,12, kar se je pokazalo kot statistično značilno (p = 0,000), po štirih 
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letih se je povprečno število dvigov zmanjšalo na 16,00 ± 9,51, kar je prav tako pokazalo 

statistično pomembno razliko (p = 0,026), sama primerjava rezultatov testa v obdobju pred 

začetkom vadbe 2006/07 in po štiriletnem obdobju leta 2011 pa je prav tako pokazala 

statistično pomembne razlike (p = 0,043) v korist štiriletni vadbi. Članice kontrolne skupine 

so v povprečju dosegle slabše rezultate v obeh meritvah, saj je povprečno število dvigov trupa 

v 60 sekundah leta 2006/07 znašalo 5,24 ± 4,72, v letu 2011 pa 2,94 ± 6,09, vendar razlika ni 

bila statistično značilna. Rezultati testov med članicami vadbene in kontrolne skupine, ki so 

bili  dobljeni  leta  2006/07  pred  začetkom vadbe, so pokazali statistično pomembne razlike 

(p = 0,027) v korist članicam vadbene skupine, pomembne razlike pa so bile med skupinama 

prisotne tudi po štiriletnem obdobju leta 2011, saj so test dviganje trupa v 60 sekundah članice 

vadbene skupine opravile mnogo boljše (p = 0,000). Prav tako je statistično značilne razlike v 

spremembi med začetnim in končnim stanjem (p = 0,000) pokazala primerjava med 

skupinama. 
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Slika 19. Primerjava med članicami vadbene in kontrolne skupine pri testu poligon nazaj.        

Z - meritev pred vadbo 2006/07, V - meritev po vadbi 2006/07, K - meritev 2011,   *P < 0,05, 

**P < 0,01. 

 

 

V Sliki 19 smo prikazali primerjave rezultatov testa poligon nazaj med članicami vadbene in 

kontrolne skupine. Članice vadbene skupine so med prvo in drugo meritvijo leta 2006/07 
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povprečno skrajšale čas meritve testa od 25,13 ± 12,59 na 17,12 ± 4,28 sekund, kar je 

predstavljalo statistično pomembno razliko (p = 0,009) v korist drugi meritvi, po štiriletnem 

obdobju leta 2011 pa se je povprečen čas testa podaljšal na 21,11 ± 7,44 sekund, kar se je prav 

tako pokazalo kot statistično značilno v korist drugi meritvi oziroma meritvi po polletni vadbi 

(p = 0,019). Pri članicah kontrolne skupine statistično značilne razlike v testu poligon nazaj 

med prvo in končno meritvijo niso bile prisotne (p > 0,05), prav tako se niso pojavile med 

članicami  obeh  skupin  ob  začetku  meritve  leta  2006/07  in  ob  končni  meritvi  leta  

2011, niti niso bile prisotne med skupinama v spremembi med začetnim in končnim stanjem 

(p = 0,339). 
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Slika 20. Primerjava med članicami vadbene in kontrolne skupine pri testu vesa.  

Z - meritev pred vadbo 2006/07, V - meritev po vadbi 2006/07, K - meritev 2011, **P < 0,01, 

***P = 0,000. 

 

 

Primerjave rezultatov (Slika 20) članic vadbene skupine pri testu vesa pred in po koncu vadbe 

leta 2006/07 niso pokazale statistično značilnih razlik, le-te so bile statistično značilne, ko 

smo primerjali članice vadbene skupine pred začetkom vadbe leta 2006/07 in po štiriletnem 

obdobju leta 2011 (p = 0,000) ter po koncu vadbe leta 2006/07  in  po štirih  letih (p = 0,000), 
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in sicer so članice vadbene skupine po štirih letih pri vesi dosegle boljše rezultate testov, saj 

se je povprečen čas visenja v tem obdobju podaljšal od 5,85  ± 5,32 na 33,55 ± 30,09 sekund. 

Pri članicah kontrolne skupine med začetno in končno meritvijo ni bilo statistično značilnih 

razlik (p = 0,934), s tem, da so članice kontrolne skupine dosegle ob prvi meritvi leta 2006/07 

povprečen čas visenja 5,35 ± 6,92 in ob končni meritvi leta 2011 5,53 ± 8,56 sekund. 

Primerjava članic vadbene in kontrolne skupine pred začetkom vadbe leta 2006/07 ni 

pokazala statistično značilnih razlik (p = 0,774), statistično pomembne razlike pa so se 

pokazale po štirih letih vadbe (p = 0,001), saj so članice vadbene skupine v primerjavi s 

članicami kontrolne skupine dosegle bistveno boljše rezultate. Statistično značilne razlike v 

spremembi med začetnim in končnim stanjem (p = 0,003) je pokazala tudi primerjava med 

obema skupinama.  
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Slika 21. Primerjava med članicami vadbene in kontrolne skupine pri testu vstajanje s stola 30 

sekund. Z - meritev pred vadbo 2006/07, V - meritev po vadbi 2006/07, K - meritev 2011,   

*P < 0,05, **P < 0,01, ***P = 0,000. 

 

 

Primerjavo rezultatov testa vstajanje s stola 30 sekund smo za članice vadbene in kontrolne 

skupine predstavili v Sliki 21. Pri članicah vadbene skupine pred in po koncu vadbe leta 
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2006/07 rezultati testa vstajanje s stola 30 sekund niso bili statistično značilni, bili pa so 

statistično značilni, ko smo primerjali rezultate testa pred začetkom vadbe leta 2006/07 in po 

štiriletnem obdobju leta 2011 (p = 0,000) ter po koncu vadbe leta 2006/07  in  po štirih  letih 

(p = 0,004). Članice vadbene skupine so od prve meritve leta 2006/07 do končne meritve leta 

2011 dosegle povprečno bistveno boljše rezultate v testu vstajanje s stola 30 sekund, saj se je 

povprečno število dvigov povečalo od 20,95 ± 6,95 na 27,90 ± 7,72. Statistično značilne 

razlike (p = 0,013) so se v štiriletnem obdobju pokazale tudi pri članicah kontrolne skupine, in 

sicer so zmanjšale povprečno število dvigov od 19,65 ± 4,88 na 15,82 ± 2,60. Primerjava 

članic vadbene in kontrolne skupine pred začetkom vadbe leta 2006/07 ni pokazala statistično 

značilnih razlik (p > 0,05), statistično značilne razlike pa so bile med skupinama prisotne ob 

končni meritvi leta 2011 (p = 0,000), kajti članice vadbene skupine so v testu vstajanje s stola 

30 sekund dosegle povprečno število dvigov 27,90 ± 7,72, članice kontrolne skupine pa le 

15,82 ± 2,60. Tudi primerjava med obema skupinama je pokazala statistično značilne razlike 

v spremembi med začetnim in končnim stanjem (p = 0,001). 
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Slika 22. Primerjava med članicami vadbene in kontrolne skupine pri testu dvigovanje uteži 

sede 30 sekund. Z - meritev pred vadbo 2006/07, V - meritev po vadbi 2006/07, K - meritev 

2011,   *P < 0,05, ***P = 0,000. 
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Primerjava rezultatov (Slika 22) članic vadbene skupine je pri testu dvigovanje uteži sede 30 

sekund pred in po koncu vadbe leta 2006/07 pokazala statistično značilno razliko (p = 0,025) 

v korist testu po polletni vadbi, statistično pomembna razlika (p = 0,000) je bila prisotna tudi, 

ko smo primerjali rezultate testa pred začetkom vadbe leta 2006/07 in po štiriletnem obdobju 

leta 2011. Članice vadbene skupine so pred začetkom vadbe dosegle povprečen rezultat 29,40 

± 4,53, po koncu vadbe leta 2006/07 32,50 ± 4,24 in po štirih letih 35,55 ± 6,54 dvigov uteži v 

30 sekundah. Pri članicah kontrolne skupine so se pri istem testu prav tako pokazale 

statistično pomembne razlike (p = 0,000), s tem, da so članice kontrolne skupine dosegle po 

štirih letih povprečno nižje rezultate v primerjavi s prvo meritvijo, saj se je povprečno število 

dvigov uteži v 30 sekundah zmanjšalo od 27,35 ± 3,67 na 20,53 ± 2,87. Primerjava članic 

vadbene in kontrolne skupine pred začetkom vadbe leta 2006/07 ni pokazala statistično 

značilnih razlik (p > 0,05), statistično značilne razlike (p = 0,000) pa so se med skupinama 

pojavile ob končnem testiranju leta 2011 v korist članicam vadbene skupine. Prav tako je 

primerjava med obema skupinama pri testu dvigovanje uteži sede 30 sekund pokazala 

statistično značilne razlike v spremembi med začetnim in končnim stanjem (p = 0,000). 
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Slika 23. Primerjava med članicami vadbene in kontrolne skupine pri testu predklon na 

klopci. Z - meritev pred vadbo 2006/07, V - meritev po vadbi 2006/07, K - meritev 2011,   

***P = 0,000. 
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V Sliki 23 smo predstavili primerjavo rezultatov testa predklon na klopci članic vadbene in 

kontrolne skupine. Rezultati testa pri članicah vadbene skupine niso bili statistično značilni 

niti v obdobju pred in po vadbi leta 2006/07 niti po štiriletnem obdobju leta 2011 (p > 0,05). 

Pri članicah kontrolne skupine se je pojavila statistično pomembna razlika (p = 0,000) med 

prvo in končno meritvijo, in sicer so bili povprečni rezultati testa pri članicah kontrolne 

skupine po štirih letih nižji od začetne metitve. Povprečna izmerjena vrednost predklona na 

klopci je bila v letu 2006/07 46,12 ± 4,85 in leta 2011 39,71 ± 7,27 cm. Tudi primerjava 

članic vadbene in kontrolne skupine pred začetkom vadbe leta 2006/07 ni pokazala statistično 

značilnih razlik (p > 0,05), statistično značilne razlike pa so bile med skupinama prisotne ob 

končni meritvi leta 2011 (p = 0,000), kajti članice vadbene skupine so v testu predklon na 

klopci dosegle povprečen rezultat 49,75 ± 5,84 cm, članice kontrolne skupine pa 39,71 ± 7,27 

cm. Statistično značilne razlike v spremembi med začetnim in končnim stanjem (p = 0,003) je 

pokazala tudi primerjava med obema skupinama.  
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Slika 24. Primerjava med članicami vadbene in kontrolne skupine pri testu dotik rok na hrbtu. 

Z - meritev pred vadbo 2006/07, V - meritev po vadbi 2006/07, K - meritev 2011, **P < 0,01.  
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Primerjavo rezultatov testa dotik rok na hrbtu smo za članice vadbene in kontrolne skupine 

prikazali v Sliki 24. Pri članicah vadbene skupine se je statistično značilna razlika (p = 0,001) 

pokazala le pri rezultatih testa po polletni vadbi leta 2006/07, saj se je povprečna razdalja med 

konicama sredincev obeh rok na hrbtu od prve meritve na začetku vadbe do zaključka vadbe 

zmanjšala od -3,20 ± 5,99 do -1,85 ± 5,75 cm. Pri članicah kontrolne skupine v štiriletnem 

obdobju pri testu dotik rok na hrbtu statistično pomembne razlike niso bile opazne (p > 0,05), 

prav tako teh razlik ni bilo opaziti med skupinama ob začetni meritvi leta 2006/07 in ob 

meritvi leta 2011, niti niso bile opazne razlike v spremembi med začetnim in končnim stanjem 

( p = 0,267). 
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Slika 25. Primerjava med članicami vadbene in kontrolne skupine pri testu vstani in pojdi.     

Z - meritev pred vadbo 2006/07, V - meritev po vadbi 2006/07, K - meritev 2011, *P < 0,05, 

**P < 0,01, ***P = 0,000. 

 

 

V Sliki 25 smo za članice vadbene in kontrolne skupine predstavili primerjavo rezultatov testa 

vstani in pojdi. Rezultati testa pri članicah vadbene skupine pred in po koncu vadbe leta 

2006/07 niso bili statistično značilni, bili pa so statistično značilni ob primerjavi rezultatov 

pred začetkom vadbe leta 2006/07 in po štiriletnem obdobju leta 2011 (p = 0,012) ter po 

koncu vadbe leta 2006/07 in po štirih letih (p = 0,004). Članice vadbene skupine so od prve 
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meritve leta 2006/07 do končne meritve leta 2011 dosegle povprečno boljše rezultate v testu 

vstani in pojdi, saj se je povprečen čas opravljene naloge skrajšal od 5,06 ± 0,79 sekund na 

4,68 ± 0,64 sekund. Statistično značilne razlike (p = 0,007) so se v štiriletnem obdobju 

pokazale tudi pri članicah kontrolne skupine, in sicer so podaljšale povprečen čas testa od 

5,85 ± 0,53 na 7,13 ± 1,77 sekund. Primerjava članic vadbene in kontrolne skupine pred 

začetkom vadbe leta 2006/07 ni pokazala statistično značilnih razlik (p > 0,05), statistično 

značilne razlike pa so bile med skupinama prisotne ob končni meritvi leta 2011 (p = 0,000), 

kajti članice vadbene skupine so v testu vstani in pojdi dosegle povprečen čas opravljene 

naloge 4,68 ± 0,64 sekund, članice kontrolne skupine pa 7,13 ± 1,77 sekund. Tudi primerjava 

med obema skupinama je pokazala statistično značilne razlike v spremembi med začetnim in 

končnim stanjem (p = 0,000). 
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Slika 26. Primerjava med članicami vadbene in kontrolne skupine pri testu hoja 9 minut.        

Z - meritev pred vadbo 2006/07, V - meritev po vadbi 2006/07, K - meritev 2011, **P < 0,01, 

***P = 0,000. 
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Primerjava rezultatov (Slika 26) članic vadbene skupine je pri testu hoja 9 minut pred in po 

koncu vadbe leta 2006/07 pokazala statistično pomembno razliko (p = 0,000) v korist testu po 

polletni vadbi, statistično značilna razlika (p = 0,001) je bila prisotna tudi, ko smo primerjali 

rezultate testa pred začetkom vadbe leta 2006/07 in po štiriletnem obdobju leta 2011. Članice 

vadbene skupine so pred začetkom vadbe prehodile v 9 minutah povprečno 803,85 ± 56,77 

metrov, po koncu vadbe leta 2006/07 882,30 ± 60,69 in po štirih letih 909,60 ± 128,28 

metrov. Pri članicah kontrolne skupine statistično pomembne razlike pri istem testu niso bile 

prisotne (p > 0,05), so pa prehodile v 9 minutah ob prvi meritvi povprečno 747,18 ± 66,95 

metrov in po štirih letih 695,47 ± 131,82 metrov. Primerjava članic vadbene in kontrolne 

skupine je pred začetkom vadbe leta 2006/07 oziroma ob prvi meritvi pokazala statistično 

značilno razliko v korist članicam vadbene skupine (p = 0,009), prav tako je bila statistično 

pomembna razlika (p = 0,000) med skupinama prisotna ob končnem testiranju leta 2011, tudi 

v korist članicam vadbene skupine. Statistično značilne razlike (p = 0,000) v spremembi med 

začetnim in končnim stanjem je pokazala tudi primerjava med obema skupinama.  
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Slika 27. Primerjava med članicami vadbene in kontrolne skupine pri testu ravnotežje na eni 

nogi z odprtimi očmi. Z - meritev pred vadbo 2006/07, V - meritev po vadbi 2006/07,             

K - meritev 2011, *P < 0,05, **P < 0,01. 
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Rezultati testa ravnotežje na eni nogi z odprtimi očmi pri članicah vadbene skupine pred in po 

koncu vadbe leta 2006/07 ter v času po koncu vadbe leta 2006/07 in po štirih letih niso 

pokazali statistično značilnih razlik (p > 0,05), čeprav se je čas stoje na eni nogi z odprtimi 

očmi od prve do druge meritve, ki je bila po polletnem obdobju leta 2006/07 povprečno 

podaljšal od 44,70 ± 27,98 na 51,85 ± 31,04 sekund, nato pa se je po štirih letih povprečno 

skrajšal na 37,90 ± 27,26 sekund. Rezultati so bili statistično značilni, ko smo analizirali teste 

članic vadbene skupine pred začetkom vadbe leta 2006/07 in po štiriletnem obdobju leta 2011 

(p = 0,013), in sicer so članice vadbene skupine po štirih letih dosegle nižje rezultate testov, 

saj se je povprečen čas stoje na eni nogi z odprtimi očmi skrajšal za 6,8 ± 0,72 sekund, kar 

smo prikazali v Sliki 27. Pri članicah kontrolne skupine so se pri istem testu prav tako 

pokazale statistično pomembne razlike (p = 0,001), s tem, da so članice kontrolne skupine 

dosegle po štirih letih bistveno nižje rezultate v primerjavi s prvo meritvijo, saj se je 

povprečen čas stoje na eni nogi z odprtimi očmi skrajšal od 43,65 ± 17,99 na 22,53 ± 19,37 

sekund. Primerjava članic vadbene in kontrolne skupine pred začetkom vadbe leta 2006/07 in 

po koncu vadbe leta 2011 ni pokazala statistično značilnih razlik (p > 0,05), statistično 

pomembne  razlike  tudi  niso  bile  prisotne v spremembi med začetnim in končnim stanjem 

(p = 0,121). 
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Slika 28. Primerjava med članicami vadbene in kontrolne skupine pri testu stisk pesti z 

dinamometrom. Z - meritev pred vadbo 2006/07, V - meritev po vadbi 2006/07, K - meritev 

2011, *P < 0,05, **P < 0,01, ***P = 0,000. 
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Primerjavo rezultatov testa stisk pesti z dinamometrom smo pri članicah vadbene in kontrolne 

skupine predstavili v Sliki 28. Pri članicah vadbene skupine se je pojavila statistično 

pomembna razlika (p = 0,046) med meritvijo pred vadbo in po vadbi leta 2006/07, saj se je 

povprečna izmerjena sila stiska pesti z dinamometrom pri članicah vadbene skupine po 

polletni vadbi povečala od 25,95 ± 4,48 na 27,50 ± 3,80 kg. Povprečna izmerjena sila stiska 

pesti se je nato po štirih letih zmanjšala na 25,90 ± 3,69 kg, vendar razlika ni bila statistično 

značilna (p > 0,05). Pri članicah kontrolne skupine se je povprečna izmerjena sila stiska pesti 

z dinamometrom v času od leta 2006/07 do leta 2011 statistično značilno zmanjšala od 24,29 

± 2,80 na 20,88 ± 3,24 kg (p = 0,004). Primerjava članic vadbene in kontrolne skupine pred 

začetkom vadbe leta 2006/07 oziroma ob prvi meritvi ni pokazala statistično značilne razlike 

(p > 0,05), statistično pomembna razlika (p = 0,000) pa je bila prisotna med skupinama ob 

končnem testiranju leta 2011, saj je izmerjena sila stiska pesti z dinamometrom pri članicah 

vadbene skupine znašala 25,90 ± 3,69 kg in pri članicah kontrolne skupine 20,88 ± 3,24 kg. 

Statistično pomembne razlike v spremembi med začetnim in končnim stanjem (p = 0,003) je 

pokazala tudi primerjava med obema skupinama.  
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7     RAZPRAVA 

 

 

7.1     SPLOŠNA  OCENA  STANJA 

 

 

Splošna ocena stanja članic vadbene in kontrolne skupine obsega splošne podatke, telesno 

dejavnost, skrb za zdravje, telesno težo in prehrambene navade. V sami raziskavi »Vpliv 

telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov« so sodelovale ženske, stare 65 in več let. V 

polletni prilagojeni telesni vadbi je aktivno sodelovalo 32 žensk, t.i. članice vadbene skupine, 

starih med 65 in 77 let, s povprečno starostjo 69,68 let, doma iz Kamnika in Domžal ter 

okolice. V kontrolni skupini je prav tako sodelovalo 32 žensk v starosti med 66 in 76 let, s 

povprečno starostjo 70,75 let, doma iz Kamnika, Kranja, Šenčurja in Cerkelj z okolico. V 

raziskavi, ki smo jo izvedli leta 2011, so sodelovale članice vadbene in kontrolne skupine, ki 

so se odzvale povabilu na ponovno anketiranje in testiranje. Med članicami vadbene skupine 

se je jih je povabilu odzvalo 20 (62,5 %) v starosti od 69 do 81 let s povprečno starostjo 74,35 

let, doma iz Kamnika, med članicami kontrolne skupine pa 17 (53,1 %) v starosti med 70 in 

79 let s povprečno starostjo 75,12 let, doma iz Kamnika, Kranja in Šenčurja. Obe sodelujoči 

skupini sta bili po socialnem statusu zelo homogeni, med njima ni bilo statistično pomembnih 

razlik glede statusa zakonskega stanu, izobrazbe, opravljanja dela do upokojitve in lastništva 

nepremičnin, kar bi lahko vplivalo na končni rezultat raziskave. Sama analiza vseh ostalih 

dejavnikov, ki vplivajo na življenje in stil obeh skupin, je pokazala zanimive rezultate pri 

posameznih parametrih splošne ocene stanja.  

 

Obe skupini sta se v preteklosti ukvarjali z gibalno športno aktivnostjo, članice kontrolne 

skupine večinoma neorganizirano v družbi ali same, članice vadbene skupine pa z vključitvijo 

v organizirano vadbo v fitnes centrih ali zavodih. Razlog različnega vključevanja v vadbo je 

lahko v možnostih vadbe v samem kraju, časovnem razporedu vadbe, splošni ponudbi, 

prevoznih povezavah ali ne nazadnje v sami motiviranosti posameznih članic za vključitev. 

Tudi rezultati študije (Pori & Sila, 2010) o športno-rekreativni dejavnosti Slovencev iz leta 

2008 kažejo, da se kar dve tretjini sicer aktivnih s športno rekreacijo ukvarja neorganizirano. 

Nizek delež ljudi, vključenih v organizirane oblike športne rekreacije (25 % v letu 2008), 

nakazuje dejstvo, da športne organizacije ne znajo najbolje izkoristiti priložnosti, da so cene 

njihovih storitev morda previsoke ter da ne ponujajo dovolj atraktivnih vadbenih programov. 

Študija sicer nakazuje nekoliko višji odstotek organizirano aktivnih v primerjavi z letom 
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2006, kar kaže ne dejstvo, da se ljudje zavedajo pomena organizirane vadbe, ki zagotavlja 

hitrejše doseganje vadbenih ciljev.  

 

Zanimiva je analiza motiva članic vadbene in kontrolne skupine za ukvarjanje s športom pred 

vključitvijo v našo raziskavo, kjer sta obe skupini v začetku raziskave leta 2006/07 najvišje 

ocenili motiv izboljšanje zdravja. Nato sta sledila motiva večja moč in gibljivost ter boljša 

kondicija, pri kateri se je pokazala tudi statistično pomembna razlika (p < 0,05) med 

skupinama, saj so zlasti članice kontrolne skupine v večini motiv ocenile kot pomemben in 

zelo pomemben razlog za gibanje. Motiv estetski videz, povezan s starostjo, prvotno ni 

pomembno vplival na ukvarjanje s športom, je pa izločil statistično značilno razliko med 

vadbeno in kontrolno skupino. Članice kontrolne skupine so namreč v mnogo večjem 

odstotku navedle, da jim ta motiv ne pomeni bistvenega razloga za gibanje. Podobno, vendar 

ne statistično pomembno, kot motiv za gibanje ni imel bistvene vloge pozitiven zgled. Razlika 

med skupinama je bila prisotna še pri motivu zdravljenje bolezni, ki so ga članice vadbene 

skupine ocenile v mnogo večjem odstotku kot razlog za gibanje v primerjavi s članicami 

kontrolne skupine, ki so ga pretežno ocenile kot popolnoma nepomembnega. Presenetilo pa je 

dejstvo, da tudi zabava in razvedrilo ter družabno življenje pri obeh skupinah nista bila 

najvišja motivatorja za vključitev v športno aktivnost, čeprav pogosto prav prijateljska 

skupina, druženje in prijetno počutje ob tem vplivajo na vključevanje v posamezne aktivnosti. 

Po štirih letih raziskave so članice obeh skupin kot razlog za gibanje oziroma šport najvišje 

ocenile boljšo kondicijo ter večjo moč in gibčnost. Več kot polovica članic vadbene skupine 

je kot zelo pomemben razlog izpostavila tudi motive, kot so zabava in razvedrilo, izboljšanje 

zdravja, zdravljenje bolezni in družabno življenje. Tretjina članic vadbene skupine je 

izpostavila kot zelo pomemben motiv za gibanje tudi estetski videz, ki pa ga je več kot 

polovica članic kontrolne skupine označila kot popolnoma nepomembnega in kot srednje 

pomembnega. Med obema skupinama so se po štirih letih pojavile največje statistično 

značilne razlike (p < 0,05) glede ocene razloga za gibanje ravno pri motivih estetski videz, 

zabava in razvedrilo ter družabno življenje. Slednje nakazuje dejstvo, da je pri članicah 

vadbene skupine, ki še vedno sodelujejo v vadbi, vse bolj pomemben videz, kar jih notranje 

motivira, da pri vadbi vztrajajo, vadba pa jim poleg dobrega počutja omogoča tudi razvedrilo, 

druženje in sprostitev. Po mnenju Tušaka (2010) je prav športno-rekreacijska dejavnost vir 

užitka ter protiutež vsakodnevnim življenjskim obremenitvam, je netekmovalna, prostovoljna, 

protistresna itd., in pomeni sprostitev od vsakodnevnih bremen. Pri tem igra veliko vlogo 
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dejstvo, da si vsak izbere šport, ki mu najbolj ugaja in ustreza življenjskemu slogu (Pustavrh, 

2010). Pri aktivnih športnikih, ki se ukvarjajo s tenisom in alpskim smučanjem, se v ospredju 

pojavljajo ravno veselje do športa, zabava, zdravje in uspehi (Tušak & Tušak, 1994). 

Raziskava med vrhunskimi in rekreativnimi tekači pa je pokazala, da je največji motiv za 

ukvarjanje s tekom biti telesno sposoben in zdrav, najmanj pomemben pa motiv biti popularen 

(Bučar & Pori, 2010). Iz ocen razlogov za ukvarjanje s športom lahko sklepamo, da se članice 

obeh skupin zavedajo pomena in vrednosti športne aktivnosti za zdravje ter dejstva, da 

športna aktivnost izboljšuje splošno počutje, vpliva na estetski videz, prispeva k boljši 

kondiciji in omogoča posledično višjo kakovost življenja. Berčič idr. (2007) navajajo, da je 

telesno zdravje najbolj vidno zdravje, ki se odraža na delovanju organskih sistemov in 

podsistemov, ter zajema ustrezno raven gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter morfoloških 

značilnosti. 

 

Primerjava o skrbi za zdravje in telesno težo se v štiriletnem obdobju med članicami vadbene 

in kontrolne skupine ni bistveno spremenila. V skrbi za telesno težo so tako članice vadbene 

kot tudi kontrolne skupine izrazile, da vseskozi skrbijo za svojo telesno težo. Članice vadbene 

skupine so bile do ocene telesne teže bolj kritične in več kot polovica jih je menila, da imajo 

previsoko telesno težo, članice kontrolne skupine pa so bile s svojo telesno težo bolj 

zadovoljne in so izrazile mnenje, da je njihova telesna teža normalna, vendar pa razlika med 

skupinama ni bila statistično značilna (p > 0,05). Subjektivna ocena skrbi za zdravje je bila pri 

obeh skupinah najvišje ocenjena kot kar dobro, četrina jih je bila mnenja, da za svoje zdravje 

skrbijo premalo, in samo 1 do 2 članici menita, da skrbita za zdravje odlično. Splošna 

subjektivna ocena zdravja je bila pri obeh skupinah podana kot dobro, in sicer pri članicah 

vadbene skupine leta 2006/07 v 84,4 % in leta 2011 v 90,0 %, pri članicah kontrolne skupine 

pa leta 2006/07 v 78,0 % in leta 2011 v 76,4 %. Podobni izsledki so se pokazali tudi pri 

raziskavi slovenskega prebivalstva, kjer starejši nad 60 let kar v 60 % menijo, da je njihovo 

zdravje dobro, 26 % pa celo, da je zdravje slabo. Korelacija pozitivnega mnenja o zdravju se z 

leti spreminja, mlajši namreč menijo, da imajo odlično do zelo dobro zdravje, starejši pa, da 

imajo dobro do slabo zdravje, samo slaba 2 % starejših meni, da je njihovo zdravje odlično 

(Sila, 2002).  

 

Za članice obeh skupin nas je zanimalo, koliko ur dnevno presedijo, in izkazalo se je, da je 

večina članic vadbene in kontrolne skupine v povprečju v preteklosti presedela od 3 do 4 ure 
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na dan, v zadnjem letu se je število ur dnevnega sedenja pri članicah obeh skupin zmanjšalo 

na povprečno od 2 do 3 ure.  

 

Na manjšo kvaliteto življenja v pozni starosti vplivajo poleg odsotnosti športnih aktivnosti 

tudi razvade, kot so kajenje in pitje kave, ter način prehranjevanja, zlasti uživanje mastne 

hrane, dodajanje sladil, manjša količina pitja vode, neredni obroki. Primerjava obeh skupin, 

vključenih v raziskavo v obdobju od leta 2006/07 do leta 2011, kaže, da jih večina na splošno 

ne odobrava kajenja, saj jih je v preteklosti v vadbeni skupini kadilo le 25 % in v kontrolni 

skupini polovica manj, v letu 2006/07 sta v vadbeni skupini kadili le dve in v kontrolni 

skupini ena članica, v letu 2011 pa med članicami obeh skupin, vključenih v raziskavo, kadilk 

ni bilo več. Že vsa leta v povprečju popijejo 1 do 2 skodelici kave na dan, ki jo sladijo s kocko 

ali žličko sladkorja, članice vadbene skupine pa so v 75 % v zadnjem letu prenehale 

uporabljati  sladkor  za  sladkanje  kave,  kar  se  je izrazilo kot statistično pomembna razlika 

(p = 0,008) med skupinama. Polovica članic vadbene in kontrolne skupine pije kavo še vedno 

z dodanim mlekom. Večina jih uporablja posneto mleko z 1,6 % ali manj maščobe, nekaj tudi 

polnomastno mleko s 3,2 % maščobe, ter neposneto, domače kravje mleko. Več kot tretjina 

članic kontrolne skupine je navedla, da v zadnjem letu mleka ne uživa več, kar se je pokazalo 

kot pomembna razlika med skupinama (p = 0,013). Zelo malo jih pije pravi čaj. Pri obeh 

skupinah je zaskrbljujoče premajhno pitje vode, ki je v povprečju le okoli enega litra na dan, 

pri redkih 1 do 2 litra dnevno, pri nekaterih pa manj od 1 litra. Pri tem razlike med obema 

skupinama niso bile statistično značilne. Pri uživanju kruha so zmerne, kajti večina jih posega 

po črnem ali polnozrnatem kruhu, le malo jih kupuje beli kruh.  

 

Število obrokov dnevno je bilo pri obeh skupinah vsa leta povprečno 3 do 4, samo majhen 

delež jih je imelo dva obroka na račun zajtrka. Kosilo so redno ali pogosto uživale vse, večina 

tudi dopoldansko malico, dobra polovica tudi večerjo. Ravno pri uživanju dopoldanske malice 

in večerje so se v preteklosti pokazale statistično pomembne razlike (p < 0,05) v korist 

članicam vadbene skupine, ki so oba obroka poleg ostalih uživale pogosteje od članic 

kontrolne skupine. Po štirih letih se pri članicah vadbene in kontrolne skupine pri uživanju 

obrokov statistično pomembne razlike ne pojavljajo več. Že vsa leta si vse članice vse obroke 

same pripravljajo doma. Za kuhanje so in še uporabljajo največ olje, za mazanje na kruh pa 

mehko ali navadno margarino in maslo. Hrano so solile zmerno in redko so uporabljale sol 

dodatno pri mizi, v zadnjem letu je ne uporabljajo več. Dobra tretjina (34,4 %) v vadbeni 
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skupini in 18,8 % v kontrolni skupini jih je pred leti spremenila način prehrane, tako da so 

zmanjšale količino maščob, zamenjale mast z oljem, povečale količino zelenjave in sadja ter 

zmanjšale količino sladkorja in soli. Večinoma so v zadnjem letu z načinom prehranjevalnih 

navad zadovoljne ter o načinu prehrane v bodoče niti ne razmišljajo. Analiza značilnosti 

prehrambenih navad v Sloveniji (Koch, 2002) na vzorcu 2.183 anketiranih moških in žensk 

med 18. in 65. letom starosti je pokazala bistveno slabše rezultate, saj jih je le 33,8 % 

navedlo, da uživajo sadje vsak dan, kar 12 % jih zelenjave ne uživa nikoli, le 2 % jih ne 

uporablja olja in 42,3 % ne svinjske masti, vse vrste mesa uživajo povprečno 1-krat tedensko, 

66,1 % jih vsakodnevno pije kavo, 29,3 % jih pije sadne sokove ter 36,1 % gazirane 

brezalkoholne pijače in mineralno vodo. Povprečno 26,4 % jih hrano dosoljuje, 47,5 % jih 

uživa ocvrto meso 1-krat tedensko, velik delež jih uživa beli kruh (43,9 %) in kar 32,3 % je 

kadilcev. Glede na pričujočo raziskavo lahko sklepamo, da se članice obeh skupin, ki so bile 

vključene v raziskavo, prehranjujejo dokaj zdravo.  

 

Rezultati splošne ocene stanja članic obeh skupin kažejo, da dobro skrbijo za svoje zdravje in 

da spremljajo telesno težo, dnevno zelo malo ur presedijo, so ozaveščene v smislu zdravega 

načina prehranskih navad, ne kadijo in se ne vdajajo razvadam, kot so pitje velikih količin 

kave ter uživanje preslane in premastne hrane, ter se zavedajo pomembnosti zdravega 

prehranjevanja kot varovalnega učinka na telo, s tem pa posredno boljšega zdravstvenega 

stanja z manj kroničnimi boleznimi, ki lahko ohromijo normalen življenjski ritem. 

 

 

 

7.2     SUBJEKTIVNA  OCENA  TELESNE  DEJAVNOSTI   

 

 

Vsakodnevne telesne dejavnosti, kot so domača opravila in aktivnosti, povezane s 

preživljanjem prostega časa ter športno-rekreativno dejavnostjo, so se in se pojavljajo pri obeh 

skupinah zelo podobno. Večina jih lažja opravila doma (brisanje prahu, pomivanje posode, 

pospravljanje oblačil, pranje, likanje) opravi sama, pri opravljanju težjih opravil (pomivanje 

oken in tal, sekanje drv, košenje trave, odnašanje vreč  s smetmi) leta 2006/07 polovica članic 

vadbene skupine in tretjina članic kontrolne skupine še ni potrebovala pomoči, zadnje leto pa 

je 65,0 % članic vadbene in 64,7 % članic kontrolne skupine navedlo, da še vedno opravijo 

same tudi težja opravila. Večina jih zase vzdržuje od 1 do 6 prostorov ter samostojno opravlja 

gospodinjska dela, v letu 2006/07 je 18,8 % članic vadbene in 31,2 % članic kontrolne 
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skupine skrbelo za večjo družino, v zadnjem letu je za večjo družino še vedno skrbelo 15,0 % 

članic vadbene in 35,3 % članic kontrolne skupine. Pri tretjini se nahajajo prostori v dveh in 

več etažah, tako da dnevno prehodijo povprečno od 10 do 50 stopnic. Primerjava števila 

prehojenih stopnic med skupinama v preteklem obdobju ni pokazala statistično pomembne 

razlike, za obdobje 2011 pa se je izkazalo, da so članice vadbene skupine povečale dnevno 

število prehojenih stopnic, kar se je izkazalo kot statistično pomembna razlika med članicami 

obeh skupin (p = 0,038). 

 

Ko se članice obeh skupin odločijo za gibanje v domačem kraju, to opravijo peš ali z uporabo 

kolesa, le redko se odpeljejo z avtomobilom. Za večje nakupe jih polovica uporabi avto, nekaj 

jih nakupuje peš ali s kolesom, majhen delež jih uporabi javna prevozna sredstva. Večina 

članic vadbene skupine nakupuje 2- do 4-krat tedensko, članice kontrolne skupine pa so pred 

leti prav tako nakupovale 2- do 4- tedensko, v zadnjem letu jih kar 47,1 % nakupuje le 1-krat 

tedensko. Razlog manjše mobilnosti je verjetno povezan z manjšim številom tistih, ki imajo 

opravljen vozniški izpit, ali so se odločile, da vozniškega izpita s starostjo ne podaljšajo več. 

Tiste, ki živijo v večjih družinah, so tudi navedle, da za njih nakupujejo sorodniki. 

 

Preživljanje prostega časa za večino pomeni aktivno opravljanje različnih domačih opravil, 

ukvarjanje s kulturnimi dejavnostmi,  delo v  društvih ter druge zaposlitve. Največji delež pri 

obeh skupinah je tako leta 2006/07 kot tudi 2011 predstavljalo gledanje TV, vrtnarjenje, 

branje ter srečanja s prijatelji in sorodniki. Tudi avstralska študija, izvedena med 3.955 

ženskami, starimi od 75 do 81 let, ugotavlja, da se starejša populacija žensk aktivno vključuje 

v različne aktivnosti, kot so vrtnarjenje (23,3 %), ročna dela (14,3 %), branje (7 %), kuhanje 

(4,7 %) in  poslušanje glasbe (4,5 %).  Kar  20,1 %  se jih vključuje v prostovoljna dela in 

13,5 % jih je vključenih v različna društva (Adamson & Parker, 2006). Članice vadbene 

skupine, vključene v našo raziskavo, so se leta 2006/07 ukvarjale z ročnimi deli, delom v 

društvih, izobraževanjem, obiski kulturnih prireditev in varovanjem vnukov, pri članicah 

kontrolne skupine so bile aktualne dejavnosti še varovanje vnukov, ročna dela in obiski 

kulturnih prireditev. Statistično pomembna razlika (p = 0,008) med obema skupinama je bila 

pri delu v društvih v prid članicam vadbene skupine. V letu 2011 so se statistično pomembne 

razlike (p < 0,05) med skupinama pokazale pri aktivnostih, kot so vrtnarjenje, izobraževanje, 

delo v društvih, ukvarjanje s kulturnimi dejavnostmi in honorarno delo. Vrtnarjenju so v 

povprečju namenile več časa članice kontrolne skupine, izobraževanju, kulturnim 

dejavnostim, honorarnemu delu in delu v društvih pa članice vadbene skupine. Zanimiva je še 
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primerjava preživljanja prostega časa članic vadbene skupine, ki so sodelovale v raziskavi 

tako leta 2006/07 kot tudi leta 2011, saj kaže statistično pomembno razliko (p = 0,042) v 

štiriletnem obdobju v ukvarjanju z ročnimi deli, s katerimi se ukvarja le še tretjina članic 

vadbene skupine. Pri članicah vadbene skupine se je v štiriletnem obdobju zmanjšalo tudi 

povprečno tedensko število ur ukvarjanja z različnimi opravili za preživljanje prostega časa. 

Razlike med članicami vadbene in kontrolne skupine so verjetno posledica bivanja v bližini 

mesta, ki omogoča večjo dostopnost oziroma možnost aktivne vključitve v kulturno življenje 

kraja brez transportne pomoči drugih, ali pa izhaja iz notranje motivacije posameznic, da se 

tudi v starejšem obdobju vključujejo v aktivnosti, ki se odvijajo na lokalnem nivoju. 

Prostočasne dejavnosti na splošno lahko izboljšajo fizično zdravje, preprečujejo pojavljanje 

kroničnih bolezni ter pozitivno vplivajo na kvaliteto življenja, kar je pokazala kanadska 

študija vpliva prostočasnih dejavnosti na zdravje pri starejših ženskah v Montrealu 

(Fitzpatrick, 2009). Zanimiva je tudi razsikava starejših oseb v Nepalu, ki povezuje 

zmanjšanje stopnje depresije in večje zadovoljstvo z življenjem z molitvijo, gledanjem TV, 

poslušanjem radia, obiskom prijateljev ter druženjem z drugimi ljudmi (Gautam idr., 2007). 

Prosti čas lahko pomeni tudi opravljanje manj resnih dejavnosti, veselje, navdušenje, 

priložnost in drugo energijo. Mnogi v prostem času nakupujejo, vrtnarijo, se ukvarjajo z 

obrtjo in umetnostjo, poslušajo radio in gledajo TV, se izobražujejo in vključujejo v verske 

skupnosti, opravljajo gospodinjska opravila in potujejo. Prostočasne dejavnosti so sočasno 

spodbujajoče in pomirjujoče, lahko so izjemno aktivne ali pasivne (Ebersole & Hess, 1995). 

 

Športno-rekreativna dejavnost pri obeh skupinah, vključenih v raziskavo, je vezana predvsem 

na dejavnosti, ki so lažje dostopne in finančno sprejemljive. Podobni rezultati so dobljeni tudi 

z raziskavo (Berčič & Sila, 2007), ki je pokazala, da ljudje večinoma najraje izbirajo 

dejavnosti, s katerimi se lahko ukvarjajo v neposrednem bivalnem okolju, ki so cenovno 

dostopne in s katerimi se lahko ukvarjajo vse leto ter tudi do pozne starosti. Najbolj so 

zanimive aktivnosti v naravi, zlasti hoja (sprehodi), plavanje, kolesarjenje, alpsko smučanje in 

planinarjenje.  

 

Naša raziskava je leta 2006/07 izpostavila statistično pomembne razlike (p < 0,05) med 

skupinama samo pri štirih vrstah aktivnosti, kot so hoja v hribe ali gore, plavanje, alpsko 

smučanje in balinanje, s katerimi so se pretežno ukvarjale članice vadbene skupine. Največ se 

jih je ukvarjalo s sprehodi v naravo, počasno in hitro hojo, kolesarjenjem, hojo v hribe, 

aerobiko in počasnim tekom, v vadbeni skupini tudi s plavanjem, fitnesom, počasnim tekom, 



Novak, T. Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov. 

   Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2011 

________________________________________________________________________________________ 

 

188 

 

plesom, alpskim smučanjem, tekom na smučeh in balinanjem. Zanimivo se niti ena članica v 

kontrolni skupini ni ukvarjala z aktivnostmi, kot so kegljanje, alpsko smučanje, golf, joga, 

drsanje, kotalkanje, jahanje, orientalski ples in balinanje. V letu 2011 so se članice vadbene in 

kontrolne skupine ukvarjale z mnogo manj športno-rekreativnimi dejavnostmi kot leta 

2006/07. V ospredju so bili pri članicah obeh skupin sprehodi v naravo, počasna hoja, 

kolesarjenje, hoja v hribe in plavanje, pri članicah vadbene skupine pa tudi hitra hoja, počasen 

in hiter tek ter aerobika. Zanimivo se je tedensko število ur športno-rekreativne dejavnosti pri 

članicah obeh skupin v štiriletnem obdobju zmanjšalo v povprečju za 4 ure, pri članicah 

vadbene skupine od 12,4 na 8,9 in pri članicah kontrolne skupine od 9,9 na 5,9 ur, kar je 

mogoče tudi povezano s povečano povprečno starostjo. V zvezi z naborom športno-

rekreativnih aktivnosti pri starejših ženskah, je avstralska raziskava, izvedena med ženskami, 

starimi od 75 do 81 let, ugotovila podobno ukvarjanje s športno-rekreativnimi aktivnostmi, 

kot so hoja (14,9 %), plavanje (25,5 %), splošna vadba, jahanje, kolesarjenje, sprehajanje psa 

(pod 5 %) ter v manjšem deležu golf, tenis, vodna aerobika, tai chi, joga in ples (Adamson & 

Parker, 2006). Slovenska raziskava, izvedena z namenom ugotoviti, katere športno-

rekreativne aktivnosti so najbolj priljubljene med Slovenci na vzorcu 1.286 oseb, starih nad 

15 let s povprečno starostjo 46,6 ± 18,9 let, je prav tako prikazala, da so ne glede na 

značilnosti kraja bivanja najbolj priljubljene aktivnosti hoja, plavanje in kolesarjenje (Pori 

idr., 2010). Na izbiro športnih dejavnosti vplivajo tudi sodoben tempo življenja, razpoložljiva 

finančna sredstva, kraj bivanja in možnosti, ki jih ponuja domači kraj (Doupona Topič & Sila, 

2007), verjetno pa tudi zanimanje prijateljev, ki so velikokrat pobudniki za vključitev v 

športne aktivnosti. 

 

V splošnem rezultati ocene telesne dejavnosti obravnavane skupine kažejo, da so članice 

vadbene in kontrolne skupine še zelo samostojne pri opravljanju osnovnih domačih in 

gospodinjskih opravil ter se ukvarjajo z vrsto aktivnosti, ki so povezane s preživljanjem 

prostega časa in športno-rekreativno dejavnostjo. Zlasti slednje pomembno zmanjšuje 

dejavnike tveganja za nastanek najrazličnejših vrst bolezni tudi v starosti po 65. letu. Splošna 

primerjava med članicami vadbene in kontrolne skupine nakazuje zelo homogeni skupini, 

med katerima ni bistvenih razlik, kar še dodatno omogoča večjo stopnjo primerljivosti pri 

ključnih rezultatih, vezanih na cilje in postavljene hipoteze. 
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7.3     ZADOVOLJSTVO  Z  ŽIVLJENJEM    

 

 

Ugotovitve zadovoljstva z življenjem članic vadbene skupine na začetku in ob koncu 

programa telesne vadbe leta 2006/07 ter primerjave z letom 2011 z uporabo vprašalnika 

SWLS (Diener idr., 1985) kažejo bistveno pozitivno razliko subjektivne ocene zadovoljstva z 

življenjem najprej ob koncu polletne vadbe ter tudi po štirih letih. Primerjava zadovoljstva z 

življenjem članic vadbene skupine je za leto 2006/07 ob koncu vadbe pri vseh trditvah 

pokazala statistično značilno večje zadovoljstvo z življenjem (p ≤ 0,05), pri tem so članice po 

vadbi najvišje ocenile trditev, da so s svojim življenjem zadovoljne, na drugem mestu se je 

nahajala trditev, da ne bi ničesar spreminjale, če bi se življenje kmalu končalo. Na začetku 

vadbe jih je bilo le 25 % zadovoljnih s svojim življenjem, ob koncu vadbe je ta odstotek 

znašal 46,9 %. Zelo zadovoljnih jih je bilo na začetku vadbe samo 6,2 %, ob koncu je bil 

delež 12,5 %. Delno zadovoljnih jih je bilo na začetku 34,4 % in na koncu vadbe 37,5 %. 

Skupaj  nezadovoljnih je bilo na  začetku  vadbe 25 % ter na koncu vadbe le še 3,1 %. 

Povprečna vrednost subjektivne ocene vseh sodelujočih na začetku vadbe je znašala 22,91, 

kar pomeni, da so bile članice vadbene skupine z življenjem delno zadovoljne, ob koncu 

vadbe se je povprečna subjektivna ocena zvišala na 26,13, kar pomeni splošno zadovoljstvo z 

življenjem. Po štirih letih so rezultati pokazali, da je bilo med istimi članicami vadbene 

skupine v letu 2011 v primerjavi z letom 2006/07 večji delež na splošno bolj zadovoljnih z 

življenjem, in sicer je bilo 35,0 % zelo zadovoljnih, 30,0 % zadovoljnih in 25,0 % delno 

zadovoljnih, prav tako se je povprečna ocena povečala na 28,21. Podobne rezultate je 

pokazala  tudi  raziskava  zadovoljstva  z  življenjem med starejšimi iz Chicaga, kjer  jih  je 

12,1 % menilo, da so z življenjem zelo zadovoljni, 39,5 % jih je odgovorilo, da so delno 

zadovoljni, in 2,8 % jih z življenjem ni zadovoljnih (Bylina idr., 2006). Pri članicah kontrolne 

skupine je bila leta 2006/07 povprečna subjektivna ocena zadovoljstva z življenjem že pri 

prvem izpolnjevanju vprašalnika višja, in sicer 26,03, kar nakazuje na dejstvo, da so bile 

članice kontrolne skupine s svojim življenjem, ki ga živijo, že v osnovi bolj zadovoljne, tako 

da se pri njih stanje zadovoljstva po štirih letih ni bistveno spremenilo in je subjektivna ocena 

zadovoljstva znašala 28,82. Med članicami kontrolne skupine, ki so se ponovno vključile v 

raziskavo, je bilo tako leta 2006/07 kot leta 2011 70,6 % zadovoljnih z življenjem, odstotek 

zelo zadovoljnih pa se je leta 2011 povečal iz 5,9 % na 23,5 %. Razloge lahko najdemo v 

manjših zahtevah do življenja, v prepričanju, da so v življenju že dosegle, kar so želele, da v 
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življenju ne bi ničesar spremenile in da imajo idealno življenje. Razlogi so lahko tudi bolj 

optimistično razmišljanje o življenju, imajo večje veselje do življenja, boljšo samopodobo ter 

več pozitivnih spodbud iz okolja, kjer živijo. Znano je, da pozitivno doživljanje zadovoljstva 

z življenjem vpliva tudi na boljše zdravstveno stanje, boljše splošno počutje, povečanje 

samozavesti ter se pozitivno odraža tako v delu kot socialnih odnosih (Lyubomirsky idr., 

2005).  

 

Dobljeni rezultati podpirajo postavljeno hipotezo, da je redna telesna vadba vplivala na 

povečanje zadovoljstva z življenjem ženske populacije starostnikov. 

 

 

7.4     PREFERENCE  ŠPORTNIH  PANOG    

 

 

V nalogi smo ugotavljali, pri katerih športnih panogah so članice vadbene in kontrolne 

skupine pridobile izkušnje v preteklosti in v katerih športnih panogah bi si želele pridobiti 

nove izkušnje.  

Na osnovi ponujenih 69 športnih panog, ki so bile navedene v anketnem vprašalniku, rezultati 

kažejo, da se pri članicah obeh skupin pojavljajo športne panoge, s katerimi se sodelujoče v 

raziskavi ne bi nikoli ukvarjale. To so baseball, judo, ledno plezanje, letalski športi, 

soteskanje in ragby. Članice vadbene skupine se nikoli ne bi ukvarjale tudi z body 

buildingom, boksom, dvigovanjem uteži, jadralnim padalstvom, veslanjem kajaka ali kanuja, 

karatejem, gorskim kolesarstvo, padalstvom, podvodnimi športi in športnim plezanjem, 

članice kontrolne skupine pa ne z borilnimi veščinami, jadranjem na deski, jazz baletom, 

kotalkanjem, lokostrelstvom, odbojko na mivki, ribolovom, rolanjem, rolkanjem, sabljanjem 

in skvošem.  

 

Članice vadbene skupine so v preteklosti pridobile izkušnje pri naslednjih športnih panogah: v 

75 % s hojo in sprehodi, v 31,2 % s cestnim kolesarstvom, v 28,1 % s planinstvom, v 25 % s 

plavanjem, v 21,9 % z vadbo doma, v 18,8 % z družabnim plesom, v 15,6 % s sankanjem in 

splošno vadbo, v 12,5 % z aerobiko in trimom, v 9,4 % z alpskim smučanjem, badmintonom, 

drsanjem in namiznim tenisom ter pod 6 % z alpinizmom, fitnesom, veslanjem, košarko, 

rokometom, kotalkanjem, turnim smučanjem, tekom v naravi in tekom na smučeh, odbojko na 
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mivki, jogo, gimnastiko in športno gimnastiko, odbojko, kegljanjem in atletiko. Članice 

kontrolne skupine so v preteklosti pridobile največ izkušenj pri hoji in sprehodih (78,1 %), 

vadbi doma (40,6 %), planinstvu (31,2 %), plavanju, družabnem plesu in cestnem 

kolesarjenju (25 %),  splošni vadbi (18,8 %), sankanju (15,6 %), odbojki, teku na smučeh, 

aerobiki in alpskem smučanju (12,5 %), kegljanju, atletiki in badmintonu (9,4 %) ter pod 6 % 

pri alpinizmu, drsanju, namiznem tenisu in tenisu, taborništvu, veslanju, turnem smučanju, 

košarki, teku v naravi in trimu.  

 

Pri članicah obeh skupin se je v preteklosti pojavljalo ukvarjanje s podobnimi športnimi 

panogami in tudi statistična analiza med skupinama pri večini športnih panog ne kaže 

statistično značilnih razlik. Izjeme so se pojavile pri športnih panogah, kjer so opazne 

statistično značilne razlike med skupinama, kot so drsanje, alpsko smučanje, splošna vadba in 

vadba doma.  

 

Drsanje je športna panoga, za katero so članice vadbene skupine navedle, da se z njo v 65,6 % 

ne bi nikoli ukvarjale, le 9,4 % se jih je v preteklosti ukvarjalo z drsanjem, 9,4 % bi se jih z 

drsanjem ukvarjalo, če bi imele možnost, in 15,6 % jih omenjeno panogo spremlja v medijih. 

V kontrolni skupini se jih z drsanjem nikoli ne bi ukvarjalo 40,7 %, le 3,1 % se jih je z 

drsanjem ukvarjalo v preteklosti in samo 6,2 % bi se jih z drsanjem ukvarjalo, če bi imele 

priložnost,  kar 50 % pa jih drsanje redno spremlja v medijih. Z družabnim plesom se jih v 

vadbeni skupini nikoli ne bi ukvarjalo 53,1 %, 18,8 % se jih je s plesom ukvarjalo v 

preteklosti, 21,9 % jih je navedlo, da bi se s plesom ukvarjale, če bi imele možnost, in samo 

6,2 % jih panogo spremlja v medijih. V kontrolni skupini se jih z družabnim plesom ne bi 

ukvarjalo le 25 %, 25 % se jih je z njim ukvarjalo v preteklosti, 15,6 bi se jih ukvarjalo ob 

dani možnosti in kar 34,4 % jih panogo spremlja v medijih. Za alpsko smučanje  jih je kar 

65,6 % v vadbeni skupini navedlo, da se z njim nikoli ne bi ukvarjale, 9,4 % se jih je s 

smučanjem ukvarjalo v preteklosti, le 6,2 % bi se jih z njim ukvarjalo, če bi imele možnost, in 

18,8 % jih alpsko smučanje spremlja v medijih. V kontrolni skupini se jih z alpskim 

smučanjem nikoli ne bi ukvarjalo 25 %, 12,5 % se jih je ukvarjalo v preteklosti, 9,4 % bi se 

jih ukvarjalo ob dani možnosti in kar 53,1 % jih panogo spremlja v medijih. Zanimivo 

razmerje je pri splošni vadbi, kjer se jih v vadbeni skupini z vadbo nikoli ne bi ukvarjalo kar 

65,6 % in v kontrolni skupini le 25 %, z vadbo se jih je v preteklosti v vadbeni skupini 

ukvarjalo 15,6 % in v kontrolni skupini 18,8 %, z njo bi se jih v vadbeni skupini ukvarjalo, če 
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bi imele možnost, samo 18,8 %, v kontrolni skupini je ta delež kar 56,2 %. Posebej zanimivo 

je, da niti v vadbeni niti v kontrolni skupini nobena članica ni navedla, da splošno vadbo 

spremlja v medijih. Z vadbo doma se jih v vadbeni skupini kar 71,9 % ne bi ukvarjalo, v 

kontrolni skupini le 15,6 %, z njo se jih je v preteklosti v vadbeni skupini ukvarjalo 21,9 % in 

v kontrolni skupini celo 40,6 %, če bi imele možnost, bi se jih z vadbo doma v vadbeni 

skupini ukvarjalo le 6,2 % in v kontrolni skupini kar 43,8 %. Tudi tu ni nobena članica 

navedla, da panogo spremlja v medijih.  

 

Razlike, ki se pojavljajo med članicami vadbene in kontrolne skupine, so najverjetneje 

rezultat subjektivne izbire ukvarjanja s športno panogo, ki lahko izhajajo iz družinskih 

razmer, spodbud okolja, možnosti ponujene izbire v lokalnem okolju, socialnega statusa ter 

individualne motivacije in zanimanja za posamezno panogo. 

 

Zanimalo nas je tudi, katere so tiste športne panoge, pri katerih bi si sodelujoče želele 

pridobiti nove izkušnje. Izhajali smo iz dejstva, da so to panoge, s katerimi bi se članice 

vadbene in kontrolne skupine želele ukvarjati, če bi imele ustrezne možnosti.  

 

Rezultati kažejo, da bi članice vadbene skupine želele pridobiti nove izkušnje pri sledečih 

športnih panogah: balonarstvo, biatlon, deskanje na snegu, jadranje na deski, jazz balet, 

lokostrelstvo, namizni tenis, rolanje, rolkanje, sabljanje, sankanje, skvoš, športna gimnastika, 

tek v naravi, turno smučanje in zmajarstvo - 1 članica (3,1 %); tenis, trim, vadba doma, 

veslanje, alpinizem, alpsko smučanje, badminton, kotalkanje in planinstvo - 2 članici (6,2 %); 

odbojka in odbojka na mivki, tekmovalni ples, atletika, drsanje, gimnastika, golf ter hoja in 

sprehodi - 3 članice (9,4 %); aerobika, jadranje, joga, kegljanje, cestno kolesarstvo in tek na 

smučeh - 4 članice (12,5 %); jahanje, taborništvo in plavanje - 5 članic (15,6 %); splošna 

vadba - 6 članic (18,8 %); družabni ples  - 7 članic (21,9 %) in fitnes - 8 članic (25 %).  

Pri članicah kontrolne skupine so želje po ukvarjanju ob dani možnosti s športnimi panogami, 

kot so atletika, avto-moto šport, golf, jadranje, cestno kolesarstvo, padalstvo, namizni tenis, 

planinstvo, sankanje, športna gimnastika, taborništvo in zmajarstvo, izražene pri 1 članici  

(3,1 %),  badminton,  balonarstvo, drsanje, hoja in sprehodi, jahanje ter trim pri 2 članicah 

(6,2 %), alpsko smučanje, joga ter tek v naravi in tek na smučeh pri 3 članicah (9,4 %), 

alpinizem, fitnes, gimnastika pri 4 članicah (12,5 %), družabni ples in plavanje pri 5 članicah 
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(15,6 %), aerobika pri 6 članicah (18,8 %), vadba doma pri 14 članicah (43,8 %) ter splošna 

vadba pri 18 članicah (56,2 %). 

Hipoteza, ki smo jo postavili, izhaja iz trditve, da so članice vadbene in kontrolne skupine v 

preteklosti pridobile največ izkušenj v tistih športnih dejavnostih, ki so povezane s 

programom športne dejavnosti v času šolanja. Za preverjanje hipoteze nam je bil vodilo Učni 

načrt: program osnovnošolskega izobraževanja za predmet športna vzgoja (Kovač & Novak, 

2004). Program športnih aktivnosti v osnovnošolskem izobraževanju skozi 9-letno šolanje 

vsebuje vsebine, ki učencu omogočajo stik s skoraj vsemi športnimi panogami, zlasti v 

razširjenjem delu z dodatnimi vsebinami, ki jih lahko šola individualno ponuja kot dodatne 

športne dejavnosti.  

 

Nabor vsebin, ki izhajajo iz učnega načrta - programa športnih aktivnosti, obsega aktivnosti: 

- naravne oblike gibanja, igre in splošna kondicijska priprava (različne oblike hoje, teka, 

plezanja, valjanja, visenja, kotaljenja, potiskanja itd. ter vaje za razvoj moči, hitrosti, 

koordinacije gibanja, vzdržljivosti, gibljivosti), 

- atletika (tek na krajše in daljše razdalje, lahkoten tek, štarti iz različnih položajev, 

štafetne igre s teki, skoki v višino, hopsanje, premagovanje ovir, skoki v daljino,  hoja 

in tek v naravi,  met žogice, suvanje težke žoge in krogle), 

- gimnastika z ritmično izraznostjo (gimnastične vaje, premagovanje orodij kot ovir, 

poligoni, akrobatika, preskoki, vaje na vesi, vaje na drogu, kozi, ponjavi, nizki gredi, 

ritmične vaje: skoki, vaje s kolebnico, trakovi itd.), 

- ples in plesne igre (gibanje: nihanje, valovanje, kroženje, padanje, ponazarjanje 

predmetov in živali itd., povezovanje gibanja in ritma ob glasbi, osnovni koraki in 

figure različnih ljudskih in družabnih plesov, elementi aerobike, vaje pravilnega 

dihanja, elementi joge in drugih tehnik sproščanja, elementi sodobnega plesa in jazza), 

- igre z žogo (z baloni, različnimi žogami, loparjem, palico na mestu ali v gibanju), 

- košarka (osnovni tehnični in taktični elementi, igra), 

- odbojka (osnovni tehnični in taktični elementi, igra, odbojka z baloni), 

- nogomet (osnovni tehnični in taktični elementi, igra), 

- rokomet (osnovni tehnični in taktični elementi, igra), 

- plavanje in vodne dejavnosti (hoja in tek v plitvi vodi, potop, plovnost, drsenje, 

skakanje na noge in na glavo, učenje različnih tehnik plavanja, dihanja, koordinacije 

rok in nog itd.), 
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- smučanje in zimske dejavnosti (igre na snegu, sankanje, drsanje, hoja in tek na smučeh, 

alpsko smučanje, smuk, spreminjanje smeri drsenja itd.), 

- izletništvo, pohodništvo, gorništvo (različna zahtevnost glede na trajanje, višino 

vzpetine in dolžino poti, orientacijski pohodi), 

- dodatne vsebine (kotalkanje, rolkanje, kolesarjenje, namizni tenis, tenis, badminton, 

deskanje, lokostrelstvo, judo itd.). 

 
Primerjava športnih panog, s katerimi so se ukvarjale članice vadbene in konktrolne skupine v 

preteklosti, in učnega načrta - programa osnovnošolskega izobraževanja za predmet športna 

vzgoja kaže, da so članice obeh skupin v preteklosti najverjetneje pridobile največ izkušenj v 

tistih športnih dejavnostih, ki so povezane s programom športne dejavnosti v času šolanja.  

 

Hipotezo, ki smo jo postavili, lahko potrdimo, saj ukvarjanje ženske populacije 

starostnikov s športnimi panogami v preteklosti podpira hipotezo, da je ženska 

populacija starostnikov pridobila največ izkušenj v tistih športnih dejavnostih, ki so 

povezane s programom športne dejavnosti v času šolanja. 

 

 

7.5     ANTROPOMETRIJSKI  TER  GIBALNI  IN  FUNKCIONALNI  TESTI   

 

 

V letu 2006/07 smo za članice vadbene skupine izvedli usmerjeno polletno vadbo, ki je 

potekala dvakrat tedensko. V raziskavo smo vključili članice kontrolne skupine, ki so tako kot 

članice vadbene skupine sodelovale pri antropometrijskih meritvah telesnih parametrov ter 

testiranju gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. Antropometrijske ter gibalne in funkcionalne 

teste smo nato ponovili v letu 2011 s tistimi članicami vadbene in kontrolne skupine, ki so se 

odzvale ponovnemu povabilu za sodelovanje v raziskavi. Zadali smo si cilj preveriti vpliv 

telesne vadbe na gibalne sposobnosti ženske populacije starostnikov, in v kakšni meri vpliva 

telesna vadba na kvaliteto življenja ženske populacije starostnikov. Zanimale so nas razlike 

med članicami vadbene skupine ter njihov napredek. Postavili smo hipotezi, da se vpliv 

telesne vadbe odraža v pomembnem izboljšanju gibalnih sposobnosti, ki se nanašajo na moč, 

gibljivost in ravnotežje, ter da šestmesečna telesna vadba pomembno spremeni kakovost 

življenja v smislu razširjenega delovanja v bivanjskem prostoru. 
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Funkcijsko stanje starejših ljudi je v splošnem zaskrbljujoče, saj je v eni od raziskav 40 % 

ljudi, starih 70 let in več, poročalo o omejitvah pri svojih vsakdanjih aktivnostih (Cohen & Van 

Nostrand, 1995). Med starejšimi, ki so stari 65 let in več, jih je 16 % tožilo za težavami pri 

osnovni aktivnosti, kot je hoja na kratke razdalje, 12 % jih je navajalo težave pri osnovnih 

aktivnostih samooskrbe (LaPlante, 1993), 5-8 %, ki so živeli v domačem okolju, pa jih je 

potrebovalo pomoč pri eni od dnevnih aktivnosti (Wiener idr., 1990). Funkcijska nezmožnost v 

starosti je povezana tudi s slabo kakovostjo življenja, z odvisnostjo od drugih ter pogosto z 

visokimi stroški medicinskih in negovalnih storitev, kar še dodatno vpliva na upad telesnih funkcij 

(Manton, 1988). Nekatere raziskave kažejo, da so za samostojno življenje zelo pomembni 

ravnotežje, moč in gibljivost, saj dobro ravnotežje in mišična moč pomenita manjšo nevarnost 

padcev ter manjšo nevarnost poškodb in zlomov (Cwikel idr., 1995; Lipsitz idr., 1991; 

Thorngren, 1994; Reinsch idr., 1993; Strojnik, 2006). Zmerna telesna dejavnost omogoča 

tvorbo kalcija in vitamina D, kar gradi in ohranja dovolj močne kosti in mišice v kasnejšem 

starostnem obdobju (Thorngren, 1994; Janssen idr., 2002), sama vzdržljivost in moč mišic 

vplivata tudi na prehojeno razdaljo, sposobnost hoje po stopnicah, vstajanje s stola in dnevne 

aktivnosti, kot so nakupovanje, pospravljanje, opravljanje gospodinjskih in hišnih del, obiski 

prijateljev, znancev in ne nazadnje tudi zdravnika ter različnih ustanove, kar vpliva na večjo 

socialno dinamičnost (Evans idr., 1995; Duncan idr., 1993; Janssen idr., 2002). Na 

opravljanje osnovnih dnevnih aktivnosti, kot so oblačenje, osebna higiena in doseganje 

predmetov v omarah, vpliva gibljivost ramenskega obroča, na obuvanje nogavic in čevljev ter 

pobiranje predmetov s tal pa gibljivost hrbtenice in trupa (Burger & Marinček, 1999). Močne 

hrbtenične mišice nam omogočajo pokončno, vzravnano držo, kar daje mlajši videz in 

omogoča višjo kapaciteto prsnega koša. Vse vpliva na boljšo predihanost telesa, delovanje 

pljuč, srčno-žilni sistem in splošno delovanje mišic (Stoppard, 1991). Vaje za moč in 

gibljivost izboljšujejo gibljivost in obseg gibanja telesa (Strojnik, 2006). Hoja nam ohranja 

telesno zmogljivost, razgibava vse telesne mišice ter srce in pljuča, ukvarjanje s telesno vadbo 

pa splošno koristi zdravju ter ohranja telo aktivno in gibčno (Stoppard, 1991).  

 

Najprej smo med članicami vadbene in kontrolne skupine izvedli primerjavo za osnovne 

meritve telesnih parametrov, telesno višino in težo ter kožno gubo nadlahti. Telesna višina se 

je v obdobju od 2006/07 do 2011 statistično značilno znižala (p < 0,05) tako pri članicah 

vadbene kot tudi kontrolne skupine, pri telesni teži ni bilo opaziti bistvenih razlik, vrednost 

kožne gube nadlahti pa se je po polletni vadbi leta 2006/07 pri članicah vadbene skupine 

statistično značilno zmanjšala (p = 0,009), nato se je njena vrednost po štirih letih približala 
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vrednosti, izmerjeni pred začetkom vadbe. Članice kontrolne skupine so imele v primerjavi s 

članicami vadbene skupine statistično značilno (p < 0,05) večjo vrednost kožne gube nadlahti 

tako na začetku raziskave kot tudi po štirih letih. Tudi primerjava med skupinama je pri kožni 

gubi nadlahti pokazala statistično pomembne razlike v spremembi med začetnim in končnim 

stanjem (p = 0,001), teh razlik med začetnim in končnim stanjem med članicami vadbene in 

kontrolne skupine pa ni bilo zaznati pri telesni višini (p = 0,138) in telesni teži (p = 0,723). 

 

Na osnovi primerjave rezultatov gibalnih in funkcionalnih testov članic vadbene skupine, 

pridobljenih ob začetku in na koncu polletne vadbe leta 2006/07, smo ugotovili, da so se pri 

članicah vadbene skupine ob koncu vadbe pri vseh testih, razen pri testu vstani in pojdi, 

pojavili boljši rezultati. Statistična analiza je pokazala pomembne razlike (p < 0,05) v korist 

testom ob koncu vadbe, ki preverjajo moč, ravnotežje, gibljivost in splošno vzdržljivost, pri 

dviganju trupa 60 sekund, poligonu nazaj, dvigovanju uteži sede 30 sekund, dotiku rok na 

hrbtu, stisku pesti z dinamometrom ter hoji 9 minut. Pri dotikanju plošče 20 sekund se je 

pokazal povprečen napredek v prid članicam vadbene skupine ob koncu vadbe za 1,22 

dotikov, pri skoku v daljino z mesta, ki je pokazatelj eksplozivne moči, se je dolžina 

povprečnega skoka podaljšala za 3,5 cm, pri dviganju trupa 60 sekund se je povprečno število 

dvigov povečalo za 6,03, pri poligonu nazaj se je povprečni čas prehojene poti zmanjšal za 

5,29 sekund, pri vesi se je povprečni čas visenja nekoliko podaljšal, in sicer za 0,35 sekund, 

pri vstajanju s stola 30 sekund se je povprečno število dvigov povečalo za 2,69, pri 

dvigovanju uteži 30 sekund se je rezultat dvigov povprečno izboljšal za 3,22, predklon na 

klopci se je v povprečju izboljšal za 0,67 cm, dotik rok na hrbtu je prav tako pokazal 

izboljšanje gibljivosti ramenskega obroča, saj se je povprečna razdalja med konicama 

sredincev obeh rok na hrbtu od prve meritve na začetku vadbe do zaključka vadbe zmanjšala 

za 2,43 cm, test vstani in pojdi, ki zahteva hitro odzivnost, je bil pri obeh testiranjih približno 

enak, velik napredek se je pokazal pri hoji 9 min, ki predstavlja test vzdržljivosti, saj so 

članice vadbene skupine povečale rezultat za 67,65 metrov, čas stoje na eni nogi z odprtimi 

očmi, ki je pokazatelj ravnotežja, se je povprečno podaljšal za 4,67 sekund ter izmerjena 

vrednost stiska pesti z dinamometrom se je od začetka do konca vadbe v povprečju povečala 

za 1,08 kg.  

 

Po štiriletnem obdobju smo leta 2011 za članice vadbene skupine, ki so se odzvale povabilu 

za ponovno testiranje in so vsa leta sodelovale v vadbi enkrat tedensko, zopet izvedli gibalne 

in funkcionalne teste. Ugotovili smo, da se v času med drugo meritvijo po končani 6-mesečni 
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vadbi leta 2006/07 in meritvijo leta 2011 še vedno pojavlja napredek pri testih, kot so: 

dotikanje plošče z roko v 20 sekundah, kjer se je povprečno število dotikov povečalo za 1,20, 

vesa, kjer se je povprečen čas visenja podaljšal kar za 27,70 sekund, vstajanje s stola 30 

sekund, kjer se je povprečno število dvigov povečalo za 5,20, dviganje uteži sede 30 sekund, 

kjer se je povprečno število dvigov uteži povečalo za 3,05, predklon na klopci, kjer se je 

povprečen predklon podaljšal za 0,90 cm, vstani in pojdi, kjer se je povprečen čas prehojene 

poti skrajšal za 0,55 sekund in hoja 9 minut, kjer se je povprečna prehojena pot podaljšala za 

27,30 metrov. Pri tem so bile v korist meritvam leta 2011 s t-testom ugotovljene statistično 

značilne razlike (p < 0,05) pri testih vesa, vstajanje s stola 30 sekund ter vstani in pojdi, kar je 

izločila tudi primerjava testiranja, izvedena z Bonferronijevim post hoc testom. Slabši 

rezultati so bili opazni pri skoku v daljino z mesta, poligonu nazaj in stisku pesti z 

dinamometrom, kjer so članice vadbene skupine dosegle povprečne rezultate, podobne 

meritvam pred vadbo. Tudi pri dviganju trupa 60 sekund se je povprečno število dvigov 

zmanjšalo za 2,95 dvigov, pri dotiku rok na hrbtu se je povprečna razdalja med konicama 

sredincev obeh rok na hrbtu skrajšala samo za 0,25 cm, le pri ravnotežju so članice vadbene 

skupine dosegle najslabši povprečni rezultat.  

 

Članice kontrolne skupine so v primerjavi s članicami vadbene skupine ob začetni meritvi leta 

2006/07 dosegle statistično značilno (p < 0,05) nižje rezultate pri testih dotikanje plošče z 

roko 20 sekund, dviganje trupa 60 sekund, vstani in pojdi ter hoja 9 min, slabši so bili tudi 

rezultati pri skoku v daljino z mesta, predklonu na klopci, dotiku rok na hrbtu in ravnotežju na 

eni nogi z odprtimi očmi. Članice kontrolne skupine so v primerjavi z vadbeno skupino 

dosegle pri začetnem testiranju boljše rezulate pri testih vesa, poligon nazaj in vstajanje s 

stola, pri testih stisk pesti z dinamometrom in dvigovanje uteži so bili rezultati primerjalno 

podobnih vrednosti in niso bili statistično značilni.  

 

Primerjava rezultatov testov članic vadbene skupine po 6-mesečni vadbi in kontrolne skupine 

leta 2006/07 je pokazala statistično pomembne razlike (p < 0,05) v prid članicam vadbene 

skupine pri testih dotikanje plošče z roko 20 sekund, dviganje trupa 60 sekund, dvigovanje 

uteži sede 30 sekund, vstani in pojdi ter hoja 9 minut. Pri testih skok v daljino, poligon nazaj, 

vesa, vstajanje s stola 30 sekund, predklon na klopci, dotik rok na hrbtu, ravnotežje na eni 

nogi z odprtimi očmi in stisk pesti z dinamometrom med članicami vadbene in kontrolne 

skupine ni bilo opaznih statistično pomembnih razlik. Podobne rezultate so dobili v 
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Kaliforniji (Cavani idr., 2002), ko so ugotavljali učinek 6-tedenske vadbe za moč in gibljivost 

pri moških in ženskah v starosti od 60 do 79 let. Vadbeno in kontrolno skupino so testirali po 

Fullertonovi testni bateriji za merjenje funkcionalne telesne pripravljenosti pred in po vadbi 

ter ugotovili, da je kontrolna skupina pokazala bistveno manjšo telesno pripravljenost v 

primerjavi z vadbeno skupino, pri kateri se je povečala moč rok, gibljivost ramen, število 

ponovitev pri vstajanju s stola in hitrost hoje, reakcijski čas pri testu vstani in pojdi pa se je 

skrajšal. Tudi v italijanski raziskavi (Schena, 2006), kjer je aktivno vadbo pod nadzorom 

kineziologa skupaj 4 mesece izvajalo 10 udeležencev v starosti od 71 do 96 let, je vadeča 

skupina izboljšala rezultate v vseh izmerjenih testih, in sicer za 13,27 % v testu ravnotežja in 

za 15,58 % v testu hoje. Čas v testu vstani in pojdi se je skrajšal za 10,45 %, največjo 

spremembo pa so dosegli na testu sedi in dotakni, kjer je napredek znašal 40,8 %. 

 

Ko smo primerjali rezultate testov članic kontrolne skupine, ki so bile merjene leta 2006/07 in 

leta 2011, smo v štiriletnem obdobju ugotovili nazadovanje gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti, saj smo izmerili slabše rezultate pri vseh testih, razen pri vesi in dotiku rok na 

hrbtu, statistično pomembne razlike (p < 0,05) pa so bile opazne pri testih dotikanje plošče z 

roko v 20 sekundah, skok v daljino z mesta, vstajanje s stola 30 sekund, dvigovanje uteži 

sede, predklon na klopci, vstani in pojdi, ravnotežje na eni nogi z odprtimi očmi in stisk pesti 

z dinamometrom. Podobno je bilo ugotovljeno v italijanski raziskavi na 10 sodelujočih 

kontrolne  skupine  v  starosti  od  71  do  96  let,  saj  je  kontrolna  skupina  v  obdobju  samo 

4 mesecev od prve do druge meritve v celoti poslabšala rezultate v vseh testih (Schena, 2006). 

 

Primerjave rezultatov testov članic vadbene in kontrolne skupine, ki so sodelovale v raziskavi 

tako leta 2006/07 kot tudi 2011, so pokazale med članicami obeh skupin pri testih, izvedenih 

leta 2006/07, statistično pomembne razlike (p < 0,05) pri skoku v daljino z mesta, dviganju 

trupa v 60 sekundah in hoji 9 minut v korist članicam vadbene skupine. V letu 2011 so članice 

vadbene skupine v primerjavi s članicami kontrolne skupine vse teste opravile z boljšimi 

rezultati, pri večini testov pa se se pokazale statistično značilne razlike (p < 0,05), in sicer pri 

testih dotikanje plošče z roko 20 sekund, skok v daljino z mesta, dviganje trupa v 60 

sekundah, vesa, vstajanje s stola 30  sekund, dvigovanje uteži sede, predklon na klopci, vstani 

in pojdi, hoja 9 minut ter stisk pesti z dinamometrom. Prav tako je primerjava med članicami 

vadbene in kontrolne skupine pri istih testih pokazala statistično pomembne razlike v 

spremembi med začetnim in končnim stanjem (dotikanje plošče z roko 20 sekund: p = 0,000, 
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skok v daljino z mesta: p = 0,000, dviganje trupa v 60 sekundah: p = 0,000, vesa: p = 0,003, 

vstajanje s stola 30  sekund: p = 0,001, dvigovanje uteži sede: p = 0,000, predklon na klopci:  

p = 0,003, vstani in pojdi: p = 0,000, hoja 9 minut: p = 0,000 ter stisk pesti z dinamometrom: 

p = 0,003). 

 

Dobljeni rezultati gibalnih in funkcionalnih testov članic vadbene skupine po polletni vadbi 

leta 2006/07 in nadaljevanju vadbe v štiriletnem obdobju do leta 2011 v primerjavi s 

članicami kontrolne skupine nakazujejo bistveno izboljšanje ravnotežja, moči in gibljivosti ter 

nenazadnje tudi vzdržljivosti, hitrosti in koordinacije. Članice vadbene skupine so v kratkem 

obdobju izboljšale gibljivost ramenskega obroča, hrbtenice in trupa ter povečale moč 

trebušnih mišic, zgornjih okončin in spodnjih okončin ter splošno vzdržljivost. Gibalne in 

funkcionalne sposobnosti so v štirih letih uspele večinsko ohraniti ali celo izboljšati, kar nam 

je pokazala primerjava s članicami kontrolne skupine, saj se je stanje telesnih sposobnosti pri 

slednjih bistveno poslabšalo. Zavedati se je treba tudi dejstva, da so bile vse članice po štirih 

letih tudi toliko starejše, nehote pa so verjetno vplivale tudi na spremembo življenjskega stila, 

kjer je tedenska vadba dobila pomembno mesto. Nenazadnje je vadba, ki je potekala v letu 

2006/07 dvakrat tedensko in nato vsa leta enkrat tedensko, vsem sodelujočim predstavljala 

motivacijo in izziv, da naredijo nekaj zase, omogočila je prijetno druženje, sprostitev, veselje 

in zadovoljstvo ob druženju, krepila je pripadnost skupini in individualno potrditev »biti 

pomemben, imam se odlično, pozitivno prispevam za skupno dobro« ter dosegla, da so se vse 

udeleženke redno udeleževale vadbe in za tisti čas zamenjale svoje domače okolje za 

telovadnico ali fitnes. Prav zato smo tudi uspeli pozitivno vplivati na članice vadbene 

skupine, in doseči, da jih od 32 udeleženk, ki so se leta 2006/07 vključile v prvotno vadbeno 

skupino, 20 še vedno pridno telovadi enkrat tedensko. Vadba je za vse, ki vztrajajo v vadbi, 

po pripovedovanju sodelujočih udeleženk nehote postala motiv za prijetno tedensko druženje, 

začela je tudi vplivati na tedenski ritem in postala del njihovega življenjskega sloga.  

 

Na osnovi dobljenih rezultatov lahko potrdimo obe postavljeni hipotezi: 

- vpliv telesne vadbe se odraža v pomembnem izboljšanju motoričnih sposobnosti, 

ki se nanašajo na moč, gibljivost in ravnotežje, 

- šestmesečna telesna vadba pomembno spremeni kvaliteto življenja v smislu 

razširjenega delovanja v bivanjskem prostoru. 
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8     ZAKLJUČEK 
 

 

 

Osnovni cilji naloge so bili: ugotoviti spremembe zadovoljstva z življenjem članic vadbene 

skupine na začetku in ob koncu programa telesne vadbe, ugotoviti, pri katerih športnih 

panogah so članice vadbene in kontrolne skupine pridobile izkušnje v preteklosti in v katerih 

športnih panogah bi si želele pridobiti nove izkušnje, preveriti vpliv telesne vadbe na gibalne 

in funkcionalne sposobnosti vključenih članic ter preveriti, v kakšni meri vpliva telesna vadba 

na kvaliteto življenja sodelujočih članic vadbene in kontrolne skupine. 

 

Cilje teoretičnega dela smo dosegli s: 

- predstavitvijo teoretičnih izhodišč o pojmih starost in staranje, gerontologija, 

preventivna rehabilitacija, telesne spremembe in bolezni v starosti, staranje in sodobna 

družba; 

- predstavitvijo teoretičnih izhodišč o pomenu in učinkih telesne aktivnosti ter navedb za 

priporočeno telesno vadbo v starosti; 

- predstavitvijo gibalnih sposobnosti, kot so moč, gibljivost in ravnotežje; 

- predstavitvijo teoretičnih izhodišč zadovoljstva z življenjem in 

- predstavitvijo teoretičnih izhodišč preferenc športnih panog. 

 

Cilje raziskovalnega dela smo uresniliči s/z: 

- prikazom splošne ocene stanja članic vadbene in kontrolne skupine; 

- prikazom subjektivne ocene telesne dejavnosti članic vadbene in kontrolne skupine, 

kjer smo posebej analizirali motive za vadbo, izvajanje domačih lažjih in težjih opravil, 

vzdrževanje gospodinjstva in prostorov v stanovanju ali hiši, nakupovanje in uporabo 

transportnih sredstev, preživljanje prostega časa in športno-rekreativno udejstvovanje; 

- analizo zadovoljstva z življenjem članic vadbene in kontrolne skupine, in sicer ločeno 

za članice vadbene in kontrolne skupine ter primerjalno med članicami obeh skupin; 

- analizo preferenc športnih panog članic vadbene in kontrolne skupine ter prikazom 

športnih panog, s katerimi sta se obe skupini ukvarjali v preteklosti, panog, s katerimi 

bi se ukvarjali, če bi imeli možnost, ter panog, ki jih skupini spremljata v medijih s 

ciljem, ugotoviti, pri katerih športnih panogah je ženska populacija starostnikov 

pridobila izkušnje v preteklosti in v katerih športnih panogah bi si želela pridobiti nove 

izkušnje; 
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- analizo rezultatov meritev osnovnih telesnih parametrov ter gibalnih in funkcionalnih 

testov članic vadbene in kontrolne skupine, in sicer s prikazom razlik pred in ob 

zaključku vadbe ter po štiriletnem obdobju za članice vadbene skupine, razlik v času 

raziskave leta 2006/07 in po štiriletnem obdobju za članice kontrolne skupine ter 

primerjav med članicami obeh skupin z namenom, preveriti vpliv telesne vadbe na 

gibalne sposobnosti ter v kakšni meri vpliva telesna vadba na kvaliteto življenja ženske 

populacije starostnikov. 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da sodelujoče udeleženke, stare 65 let in več, dobro skrbijo za 

svoje zdravje, da spremljajo telesno težo, se zdravo prehranjujejo, se ne vdajajo različnim 

razvadam ter se zavedajo pomembnosti zdravega načina življenja. Večina jih je v zadnjem 

času tudi spremenila način prehranjevanja z uživanjem večje količine sadja in zelenjave ter z 

zmanjšanjem uporabe maščobe, sladkorja in soli. Vse so tudi prenehale s kajenjem. Na osnovi 

subjektivne ocene telesne dejavnosti obravnavane skupine smo ugotovili, da je le-ta še zelo 

samostojna pri opravljanju osnovnih domačih in gospodinjskih opravil ter se ukvarja z vrsto 

aktivnosti, ki so povezane s preživljanjem prostega časa in športno-rekreativno dejavnostjo, 

kar pomembno zmanjšuje dejavnike tveganja za nastanek najrazličnejših vrst bolezni ter 

vpliva na dobro počutje tudi v starosti po 65. letu. Večina članic obeh skupin prosti čas 

preživlja ob gledanju TV, vrtnarjenju, branju ter srečanjih s prijatelji in sorodniki, članice 

vadbene skupine pa del časa namenjajo tudi vključevanju v življenje v lokalni skupnosti 

(društva, kulturne dejavnosti). Članice obeh skupin so se v preteklosti ukvarjale z gibalno 

športno aktivnostjo, članice kontrolne skupine večinoma neorganizirano v družbi ali same, 

članice vadbene skupine pa z vključitvijo v organizirano vadbo v fitnes centrih ali zavodih, 

kar se je pokazalo kot statistično pomembna razlika med skupinama. Kot vodilni motiv za 

ukvarjanje z gibalno športno aktivnostjo se je na začetku raziskave leta 2006/07 pokazalo 

zdravje, za njim tudi večja moč in gibljivost ter boljša kondicija, po štiriletnem obdobju 

raziskave pa so se kot motivatorji za vadbo v ospredju pojavili estetski videz, zabava in 

razvedrilo ter družabno življenje. Med športno-rekreativnimi aktivnostmi so bili v ospredju 

pri članicah obeh skupin sprehodi v naravo, počasna hoja, kolesarjenje, hoja v hribe in 

plavanje, pri članicah vadbene skupine pa tudi hitra hoja, počasen in hiter tek ter aerobika. 

Zanimivo je dejstvo, da se je v štiriletnem obdobju tedensko število ur preživljanja prostega 

časa pri članicah vadbene in kontrolne skupine zmanjšalo za 30,0 %, tedensko število ur 
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športno-rekreativne dejavnosti pa pri članicah vadbene skupine za 30,0 % in pri članicah 

kontrolne skupine za 40,0 %.  

Primerjava zadovoljstva z življenjem je pokazala, da so bile članice vadbene skupine 

statistično značilno bolj zadovoljne z življenjem po polletni vadbi kot pred vključitvijo v 

raziskavo ter tudi bolj zadovoljne z življenjem po štirih letih. Menile so, da so s svojim 

življenjem zadovoljne in da ne bi ničesar spreminjale, če bi se njihovo življenje kmalu 

končalo. Članice kontrolne skupine so bile že pri prvem izpolnjevanju vprašalnika leta 

2006/07 mnogo bolj zadovoljne s svojim življenjem, po štirih letih pa se njihovo zadovoljstvo 

ni bistveno spremenilo. Slednje ugotovitve podpirajo predpostavljeno hipotezo, da je 

zadovoljstvo ženske populacije starostnikov po koncu programa telesne vadbe večje. 

 

Rezultati preferenc športnih panog, kjer nas je zanimalo, s katerimi športnimi panogami so se 

sodelujoče obeh skupin ukvarjale v preteklosti, s katerimi bi se ukvarjale, če bi imele 

možnost, s katerimi se nikoli ne bi ukvarjale in katere spremljajo v medijih, so pokazali pri 

obeh skupinah precej podobne rezultate. Tri četrtine sodelujočih v obeh skupinah se je v 

preteklosti ukvarjalo s sprehodi in hojo, nekaj več kot četrtina s planinstvom in cestnim 

kolesarstvom, četrtina z vadbo doma in plavanjem ter nekaj manj s splošno vadbo in 

družabnim plesom, zelo malo pa z ostalimi športnimi panogami. Med panogami, s katerimi bi 

se ukvarjale v preteklosti ob dani možnosti, je pri četrtini članic vadbene skupine v ospredju 

fitnes ter pri manj kot 20,0 % družabni ples in splošna vadba, pri članicah kontrolne skupine 

pa pri polovici splošna vadba in pri nekaj več kot 40,0 % vadba doma. Zanimivi rezultati so 

bili ugotovljeni pri panogah, s katerimi se članice obeh skupin ne bi nikoli ukvarjale. Ti športi 

so baseball, judo, ledno plezanje, letalski športi, soteskanje in ragbi. Članice vadbene skupine 

se nikoli ne bi ukvarjale tudi z body buildingom, boksom, dvigovanjem uteži, jadralnim 

padalstvom, veslanjem kajaka ali kanuja, karatejem, gorskim kolesarstvo, padalstvom, 

podvodnimi športi in športnim plezanjem, članice kontrolne skupine pa se ne bi ukvarjale z 

borilnimi veščinami, jadranjem na deski, jazz baletom, kotalkanjem, lokostrelstvom, odbojko 

na mivki, ribolovom, rolanjem, rolkanjem, sabljanjem in skvošem. Veliko športnih panog obe 

skupini spremljata tudi v medijih, vendar ne množično. Najbolj jih zanimajo alpsko smučanje, 

drsanje in družabni ples. Verjetno razlike, ki so se pojavile, izhajajo iz osebnega interesa, 

želje in motivacije za ukvarjanje s posamezno panogo, spodbud iz okolja, družinskih razmer, 

finančnega stanja, ponudbe na trgu, bližine kraja, dostopnosti itd. Navedene panoge prav tako 

nudijo možnost razmišljanja športnim društvom, rekreativnim centrom in drugim centrom, ki 
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se ukvarjajo z organizirano vadbo v lokalnih okoljih, katere športne panoge in kakšno vadbo 

ponuditi generaciji, ki je stara 65 let in več. Vse panoge, s katerimi so se ukvarjale članice 

obeh skupin v preteklosti, so navedene tudi v Učnem načrtu programa osnovnošolskega 

izobraževanja za predmet športna vzgoja, kar nam je bilo merilo za preverjanje hipoteze, da  

je ženska populacija starostnikov pridobila največ izkušenj v tistih športnih dejavnostih, ki so 

povezane s programom športne dejavnosti v času šolanja.  

 

Pri testiranju članic vadbene skupine ob začetku in na koncu polletne vadbe leta 2006/07 smo 

ugotovili, da so članice vadbene skupine dosegle boljše rezultate pri vseh izvedenih testih 

funkcionalne telesne pripravljenosti za starejše in modificiranega športno-vzgojnega kartona. 

Največji napredek po polletni vadbi, kjer so bile ugotovljene statistično pomembne razlike, se 

je pri članicah vadbene skupine pokazal v gibljivosti ramenskega obroča, kar kaže test dotik 

rok na hrbtu, v moči trebušnih mišic in mišic trupa, kar nakazuje test dviganje trupa 60 

sekund, v moči zgornjih okončin, kar kažeta testa dvigovanje uteži sede 30 sekund in stisk 

pesti z dinamometrom, v koordinaciji in ravnotežju, kar kaže test poligon nazaj, ter v splošni 

vzdržljivosti, kar kaže test hoje 9 minut. Ugotovili smo tudi, da se v času med drugim 

testiranjem po končani vadbi leta 2006/07 in testiranjem leta 2011 še vedno pri članicah 

vadbene skupine pojavlja izboljšanje gibalnih sposobnosti, kar kažejo testi dotikanje plošče z 

roko v 20 sekundah, vesa, vstajanje s stola 30 sekund, dvigovanje uteži sede 30 sekund, 

predklon na klopci, vstani in pojdi ter hoja 9 minut. Pri testih vesa, vstajanje s stola 30 sekund 

ter vstani in pojdi so bile razlike statistično značilne v korist meritvam leta 2011. Slabše 

rezultate, ki so bili podobni rezultatom testov pred vadbo, so po štirih letih članice vadbene 

skupine dosegle pri skoku v daljino z mesta, poligonu nazaj in stisku pesti z dinamometrom, 

upad gibalnih sposobnosti po štirih letih pa smo ugotovili tudi pri dviganju trupa 60 sekund, 

dotiku rok na hrbtu in ravnotežju na eni nogi z odprtimi očmi. Pri primerjavi rezultatov testov 

članic vadbene in kontrolne skupine smo za leto 2006/07 ugotovili statistično pomembne 

razlike pri skoku v daljino z mesta, dviganju trupa v 60 sekundah in hoji 9 minut v korist 

članicam vadbene skupine ter po štirih letih statistično značilne razlike pri dotikanju plošče z 

roko 20 sekund, skoku v daljino z mesta, dviganju trupa v 60 sekundah, vesi, vstajanju s stola 

30  sekund, dvigovanju uteži sede, predklonu na klopci, testu vstani in pojdi, hoji 9 minut ter 

stisku pesti z dinamometrom, prav tako v korist članicam vadbene skupine. Pri primerjavi 

rezultatov testov članic kontrolne skupine za obdobje od 2006/07 do 2011 smo po štirih letih 

opazili zmanjšanje gibalnih sposobnosti, saj smo izmerili slabše rezultate za vse teste, razen 
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pri vesi in dotiku rok na hrbtu. Statistično značilno slabše rezultate po štirih letih smo 

ugotovili pri testih dotikanje plošče z roko v 20 sekundah, skok v daljino z mesta, vstajanje s 

stola 30 sekund, dvigovanje uteži sede, predklon na klopci, vstani in pojdi, ravnotežje na eni 

nogi z odprtimi očmi in stisk pesti z dinamometrom.  

 

Omenjeni rezultati gibalnih in funkcionalnih testov članic vadbene skupine po šestmesečni 

telesni vadbi ter po štirih letih potrjujejo izboljšanje gibalnih sposobnosti, ki se nanašajo na 

moč, gibljivost in ravnotežje ter hkrati tudi na hitrost, koordinacijo in vzdržljivost, kar 

potrjuje postavljeno hipotezo, da se vpliv telesne vadbe odraža v izboljšanju gibalnih 

sposobnosti, ki se nanašajo na moč, gibljivost in ravnotežje. Primerjave rezultatov testov med 

članicami vadbene in kontrolne skupine ter med članicami kontrolne skupine v štiriletnem 

obdobju še dodatno potrjujejo bistveno pomembnost vadbe za ohranjanje gibalnih sposobnosti 

moči, gibljivosti in ravnotežja. Znano je (Pistotnik, 2003), da je gibanje človeka pri dnevnih 

opravilih, profesionalnem delu in športu odvisno od njegovih sposobnosti, značilnosti in 

znanj. Gibljivost je pomemben dejavnik optimalne telesne pripravljenosti in dobrega počutja, 

ki vpliva na kakovost življenja posameznika, saj je mišična sproščenost, ki je povezana z 

ustrezno stopnjo gibljivosti, tesno povezana z zmanjšanjem psihične napetosti ter omogoča 

nemoteno samostojno in neodvisno opravljanje dnevnih in instrumentalnih (Finkel, 2003) 

oziroma funkcionalnih in razvedrilnih aktivnosti ter samooskrbe (Šušteršič idr., 1998). 

Našteta dejstva so nam bila v pomoč tudi pri potrditvi hipoteze, da telesna vadba pri starejših 

pomembno spremeni kakovost življenja v smislu razširjenega delovanja v bivanjskem 

prostoru.  
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9     PRISPEVEK  NALOGE  K  TEORIJI  IN  ZNANOSTI 
 

 

Opozoriti želimo na pomembnost preventivne rehabilitacije v smislu redne in primerne 

telesne aktivnosti skozi vsa življenjska obdobja za izboljšanje zdravja starejših na področju 

gibalnih in funkcionalnih sposobnostih ter mentalno-emocionalnega in socialnega življenja 

posameznika, kar posredno prispeva k samostojnosti in neodvisnosti od tuje pomoči in 

postrežbe, s tem pa h kakovostnejšemu preživljanju življenja v tretjem življenjskem obdobju. 

 

Rezultati raziskave so doprinesli k spoznanju, da s programirano in prilagojeno telesno vadbo, 

s poudarkom na moči, gibljivosti in ravnotežju, lahko pomembno vplivamo na izboljšanje 

delovanja gibalnega sistema, ravnotežja in moči starejših, s tem pa na kakovost življenja, ki se 

odraža z razširjenim delovanjem v bivanjskem prostoru. Rezultati kažejo, da lahko 

programirana in prilagojena telesna vadba tudi v pozni starosti, ne glede na predhodno fizično 

aktivnost, izboljša rezultate ravnotežja, moči in gibljivosti ter s tem pomembno vpliva na 

samostojno opravljanje opravil, ki so vezana na dnevno samooskrbo pri osnovni higieni, 

oblačenju, opravljanju gospodinjskih in hišnih del ter pomembno vpliva tudi na dvig 

samopodobe in na večje zadovoljstvo z življenjem. Posledično se pojavljajo boljše 

zdravstveno stanje, večje telesne sposobnosti, sprostitev, socializacija in dobro počutje.  

 

Pričakujemo, da bodo rezultati programirane, prilagojene in vodene telesne vadbe prispevali k 

odločitvi širše ženske in tudi moške populacije v starosti 65 let in več, da postane telesna 

dejavnost način njihovega življenja. 

 

Doseči želimo, da bodo rezultati prispevali k razmišljanju širše družbe in ustreznih institucij, s 

katerimi ima kontakt razmeroma zdrava in aktivna populacija starejših oseb obeh spolov v 

starosti 65 let in več (društva upokojencev, univerze za tretje življenjsko obdobje, klubi, 

zdravstveni domovi), da se začne načrtno brezplačno izvajanje prilagojene telesne vadbe po 

vsej Sloveniji tudi za tovrstno populacijo, z namenom čim dlje ohranjati posameznikovo 

samostojnost, neodvisnost in dobro telesno zdravje, kar je še zlasti pomembno ob dejstvu, da 

se življenjska doba podaljšuje. Vse to lahko vpliva na zmanjšanje stroškov zdravljenja in 

podaljševanje aktivnega življenja v zaposlenem obdobju, kar vpliva na razbremenitev 

pokojninskega sistema, in kar je najpomembnejše, na splošno zadovoljstvo starejših, da so fit, 

še polno aktivni in družbeno pomembni. 
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11     PRILOGE 
 

 

 

11.1     Vprašalnik 1 - SPLOŠNA OCENA STANJA 

 

 splošni podatki 

 telesna dejavnost, telesna teža, skrb za zdravje 

 kajenje 

 prehrana 

 

11.2     Vprašalnik 2 – SUBJEKTIVNA OCENA TELESNE DEJAVNOSTI 

 

 domača opravila 

 prosti čas 

 športno-rekreativna aktivnost 

 

 

11.3     Vprašalnik 3 – ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM 

 

11.4     Vprašalnik 4 – PREFERENCE ŠPORTNIH PANOG 

 

11.5     MERILNI LIST 1 – začetna meritev 

 

11.6     MERILNI LIST 2 – končna meritev 

 

11.7     Povabilo k vadbi. 

 

11.8     Prijavnica za vadbo. 

 

11.9     Izjava odgovornosti. 
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11.1     VPRAŠALNIK 1 

 

SPLOŠNA  OCENA  STANJA 

 

1. SPLOŠNI PODATKI 

 

1. Šifra __ __  (Ime in priimek: __________________________________ ) 

 

2. Spol: ženski 

 

3. Leto rojstva __ __ __ __ 

 

4. Kraj bivanja ___________________ 

 

5. Zakonski stan: 1. samski 

                              2. poročen ali živeč v izvenzakoski skupnosti 

                              3. ločen 

                              4. ovdovel 

                              5. drugo ___________________ 

 

6. Zadnja končana šola: 1. nedokončana osnovna šola 

                                         2. osnovna šola 

                                         3. poklicna šola 

                                         4. srednja šola 

                                         5. višja šola 

                                         6. visoka šola 

                                         7. magisterij, doktorat 

 

7. Kakšno delo ste opravljali? 

1. težko telesno delo v kmetijstvu, živinoreji, gozdarstvu ali podobno 

2. težko telesno delo v industriji, rudarstvu, gradbeništvu in podobno 

3. pisarniško, administrativno delo  

4. intelektualno delo 

5. delo v storitveni dejavnosti 

6. kot gospodinja 

7. samozaposlen v lastnem podjetju, obrti 

 

8. Ali ste lastnik stanovanja ali hiše, v kateri živite? 

1. da, hiše 

2. da, stanovanja 

3. ne, živim kot najemnik v stanovanju 

4. ne, živim kot najemnik v hiši 
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2. TELESNA DEJAVNOST, TELESNA TEŽA, SKRB ZA ZDRAVJE 

 

9. V kakšnih oblikah ste bili gibalno/športno aktivni pred vključitvijo v 

vadbo? (obkrožite ustrezno številko v vrstici) 

 

 nisem občasno redno 

neorganizirano, v družbi, s prijatelji 1 2 3 

neorganizirano, sam 1 2 3 

organizirano, kot član v športnem klubu, društvu 1 2 3 

organizirano pri zasebnem ponudniku (aerobika, 

fitnes, ...) ali javnem zavodu (fizioterapija) 

1 2 3 

 

 

10.  Z gibanjem oziroma športom se ukvarjam zaradi:  

(vsako trditev ocenite z ocenami od 1 do 5;  

 1 = popolnoma nepomemben razlog, 5 = zelo pomemben razlog) 

 

1 2 3 4 5 1. estetskega videza svoje postave   

1 2 3 4 5 2. zabave, razvedrila, sprostitve   

1 2 3 4 5 3. ohranjanja in izboljšanja svojega zdravja in počutja   

1 2 3 4 5 4. zdravljenja bolezni, ki so pogojene z gibalno/športno aktivnostjo  

1 2 3 4 5 5. vključevanja v družabno življenje 

1 2 3 4 5 6. boljše telesne kondicije   

1 2 3 4 5 7. da dajem pozitiven zgled svojim otrokom   

1 2 3 4 5 8. večje moči, gibčnosti, ravnotežja   
 

 

11.  Ali kontrolirate svojo težo? 

1. da 

2. ne 

 

12.  Ali menite, da je vaša teža: 

1. premajhna 

2. normalna 

3. prevelika 

4. ne vem 

 

13.  Ali menite, da za svoje zdravje skrbite: 

1. zelo dobro 

2. kar dobro 

3. bolj malo, premalo 

4. skoraj nič 

5. ne vem
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14.  Ali menite, da je vaše zdravje: 

1. odlično 

2. zelo dobro 

3. dobro 

4. slabo 

5. zelo slabo 

 
 

15.  Ocenite, koliko ur časa presedite na dan (v prostem času doma, pri  

 prijateljih, pred televizorjem, pri branju, ...):  

 

Skupaj ur __________________ za sedenje na dan 

 

 

 

3. KAJENJE 

 

16.  Ali sedaj kadite cigarete? 

1. da 

2. ne 

3. občasno, manj kot eno cigareto na dan 

 

17.  Navedite število cigaret, ki jih pokadite na dan  __________ 

 

18.  Ali ste kdaj prej kadili cigarete? 

1. da 

2. ne 

3. občasno, navadno manj kot eno cigareto na dan 

 

19.  Kaj je pripomoglo, da ste začeli kaditi? 

1. družina 

2. sosedje 

3. sodelavci / sošolci 

4. prijatelji 

5. reklama 

 

20.  Koliko ste bili stari, ko ste začeli kaditi?   _____________  let 

 

21.  Koliko let ste bili stari, ko ste prenehali s kajenjem? ______________ let 

 

22.  Navedite število cigaret, ki ste jih pokadili na dan  ___________ 
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4. PREHRANA 

 

23.  Koliko obrokov običajno pojeste na dan?  ____________ 

 

24.  Kako pogosto uživate posamezne obroke? (označite en odgovor v vsaki 

vrsti) 

 

OBROK VSAK DAN POGOSTO 

4-6 krat/teden 

OBČASNO 

1-3 krat/teden 

NIKOLI 

zajtrk 4 3 2 1 

dopoldanska 

malica 

4 3 2 1 

kosilo 4 3 2 1 

popoldanska 

malica 

4 3 2 1 

večerja 4 3 2 1 

 

25.  Kje uživate obroke? 

1. doma 

2. izven doma 

 

26.  Katero vrsto maščobe največ uporabljate pri kuhanju? (en odgovor) 

1. olje 

2. mehka margarina 

3. navadna margarina 

4. maslo 

5. mast 

 

27.  Katero vrsto maščobe uporabljate kot namaz na kruh? (en odgovor) 

1. mehka margarina 

2. navadna margarina 

3. maslo 

4. topljeni sir 

5. smetana 

6. mast 

7. nobene 
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28.   Kako pogosto jeste naslednje vrste živil?  (označite en odgovor v vsaki 

  vrsti) 

 

 

VRSTA 

ŽIVILA 

vsak dan pogosto 
4-6 krat/teden 

občasno 
2-3 krat/teden 

1-krat na 

teden 

1-krat na 

mesec 

nikoli / 

redko 
zelenjava 6 5 4 3 2 1 

sadje 6 5 4 3 2 1 

krompir 6 5 4 3 2 1 

meso-spl. 6 5 4 3 2 1 

govedina 6 5 4 3 2 1 

svinjina 6 5 4 3 2 1 

perutnina 6 5 4 3 2 1 

ribe 6 5 4 3 2 1 

teletina 6 5 4 3 2 1 

kunec 6 5 4 3 2 1 

divjačina 6 5 4 3 2 1 

drobovina 6 5 4 3 2 1 

klobase 6 5 4 3 2 1 

salame 6 5 4 3 2 1 

hrenovke 6 5 4 3 2 1 

šunka 6 5 4 3 2 1 

obarjene 

salame 

6 5 4 3 2 1 

mleko 6 5 4 3 2 1 

smetana 6 5 4 3 2 1 

maslo 6 5 4 3 2 1 

jogurt 6 5 4 3 2 1 

sir 6 5 4 3 2 1 

jajca 6 5 4 3 2 1 

ocvirki 6 5 4 3 2 1 

slanina 6 5 4 3 2 1 

mast -

svinjska 

6 5 4 3 2 1 

mast -

rastlinska 

6 5 4 3 2 1 
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29.  Kako pogosto jeste / pijete naslednje vrste jedi oz. pijač?  (označite en 

odgovor v vsaki vrsti) 

 

VRSTA 

ŽIVILA 

vsak dan pogosto 

4 – 6 x 

na teden 

občasno 

2 – 3 x 

na teden 

1-krat na 

teden 

1-krat na 

mesec 

nikoli / 

redko 

ocvrte jedi 6 5 4 3 2 1 

ocvrti 

krompirček 

6 5 4 3 2 1 

hitra prehrana 6 5 4 3 2 1 

slaščice 6 5 4 3 2 1 

brezalkoholne 

sladke pijače 

6 5 4 3 2 1 

 

 

30.  Koliko skodelic kave popijete na dan?  _________ 

 

31.  Koliko skodelic pravega čaja popijete na dan? __________ 

 

32.  S koliko kockami ali polnimi žlicami sladkorja ali tabletkami sladila si  

           sladkate kavo ali čaj? __________ 

 

33.  Kavo ali čaj pijete (en odgovor) 

1. brez mleka, smetane 

2. z mlekom 

3. z živalsko smetano 

4. z rastlinsko smetano 

 

34.  Katero vrsto mleka uporabljate? (en odgovor) 

1. neposneto/domače, kravje mleko 

2. polnomastno mleko s 3,2 % maščobe 

3. posneto mleko z 1,6 % ali manj maščobe 

4. ne pijem mleka 

 

35.  Katero vrsto kruha jeste navadno? 

1. beli 

2. beli mlečni 

3. črni 

4. polnozrnati 

5. ne uživam kruha 
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36.  Koliko vode popijete na dan? 

1. do 2 dl 

2. 2 dl – 0,5 litra 

3. 0,5 litra – 1 liter 

4. 1 liter – 2 litra 

5. 2 litra in več 

 

37.  Ali navadno jedi solite dodatno pri mizi? 

1. da 

2. ne 

 

38.  Ali menite, da ste v zadnjih mesecih spremenili način prehrane? 

1. da  

2. ne 

 

39.  Če ste odgovorili z da, ali ste (označite) 

                                                                                                    Da              Ne 

1. zmanjšali količino maščob                       1 2 

2. zamenjali mast z oljem    1 2 

3. povečali količino zelenjave in sadja 1 2 

4. zmanjšali količino sladkorja 1 2 

5. zmanjšali količino soli 1 2 

6. zmanjšali količino maščob                       1 2 

 

 

40.  Če ste odgovorili z ne, ali razmišljate o spremembi prehranskih navad v 

      bodoče? 

1. da 

2. ne 
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11.2     VPRAŠALNIK 2 

 

SUBJEKTIVNA OCENA TELESNE DEJAVNOSTI 

 

1. DOMAČA OPRAVILA 

 

1. Ali izvajate lažja domača opravila (brisanje prahu, pomivanje posode, 

pospravljanje oblačil, pranje, likanje,...)? 

1. nikoli 

2. včasih (le če ni na razpolago druge pomoči) 

3. večinoma (včasih ob pomoči koga drugega) 

4. vedno (sam) 

 

2. Ali izvajate težja domača opravila (pomivanje tal in oken, odnašanje vreč 

s smetmi, sekanje drv, košenje trave...)? 

1. nikoli 

2. včasih (le če ni na razpolago druge pomoči) 

3. večinoma (včasih ob pomoči koga drugega) 

4. vedno (sam) 

 

3. Za koliko ljudi vzdržujete gospodnjstvo?  

1. samo zase 

2. zase in za partnerja 

3. za večjo družino  

4. za nobenega 

 

4. Koliko prostorov v vašem gospodinjstvu vzdržujete? (vključno s kletjo, 

garažo, podstrešjem in ostalimi bivalnimi prostori) 

1. 1 do 6  

2. 7 do 9  

3. 10 ali več  

 

5. Če vdržujete sobe, v koliko nadstropjih se nahajajo? 

1. le v enem 

2. v dveh 

3. v treh ali več 

 

6. Ali si pripravljate tople obroke hrane oziroma pomagate pri pripravi? 

1. nikoli 

2. včasih (1 ali 2-krat na teden) 

3. večinoma (3 do 5-krat na teden) 

4. vedno (vsak dan)



Novak T. Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov. 

   Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2011 

__________________________________________________________________________________________ 

 

239 

 

7. Čez koliko stopnic se vsak dan povzpnete?  

1. ne hodim po stopnicah 

2. 1 do 10 

3. 10 do 50 

4. 60 do 100 

5. več kot 100 

 

8. Če se odpravite kam v vašem domačem kraju, kateri način transporta 

uporabite? 

1. nikoli ne grem ven 

2. avto 

3. javna prevozna sredstva (avtobus ali vlak) 

4. kolo 

5. grem peš 

 

9. Kako pogosto greste ven nakupovat? 

1. nikoli 

2. 1-krat na teden 

3. 2 do 4-krat na teden 

4. 5 ali večkrat na teden 

 

10.  Kateri način transporta uporabite, ko se odpravite nakupovat? 

1. nikoli ne grem nakupovat 

2. avto 

3. javna prevozna sredstva (avtobus ali vlak) 

4. kolo 

5. grem peš 
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2. PROSTI ČAS  

 

 

Pri aktivnostih, ki jih izvajate v prostem času, s kljukico označite, kako pogosto 

jih izvajate v urah na teden! 

 

 število ur na teden 

aktivnost manj 

kot 1 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 če več kot 

8, koliko ur 

vrtnarim          

varujem vnuke          

berem          

gledam TV          

grem v kino, 

gledališče, na 

koncert 

         

se ukvarjam z 

ročnimi deli 

         

se izobražujem 

(tečaji,...) 

         

se dobivam s 

prijatelji, 

sorodniki 

         

sodelujem 

aktivno v 

društvih 

         

grem ven – bari, 

restavracije 

         

ukvarjam se s 

kulturnimi 

dejavnostmi 

         

honorarno 

delam 

         

lenarim 

(počivam, ne 

delam nič) 

         

drugo: 
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3. ŠPORTNO-REKREATIVNA AKTIVNOST  

 

 

Pri športno-rekreativnih aktivnostih, s katerimi se ukvarjate sedaj (poleg 

vadbe), s kljukico označite, kako pogosto jih izvajate v urah na teden! 

 

 

 število ur na teden 

aktivnost manj 

kot 1 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 če več kot 

8, koliko ur 

aerobika          

fitnes          

kolesarjenje          

hitri tek          

počasen tek          

hitra hoja          

počasna hoja          

hoja v hribe          

sprehod v naravi          

plavanje          

kegljanje          

ples          

golf          

joga          

alpsko smučanje          

tek na smučeh          

drsanje          

kotalkanje          

jahanje          

drugo (napišite): 
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11.3      VPRAŠALNIK 3 

 

 

 

ZADOVOLJSTVO  Z  ŽIVLJENJEM 

 

 

Prosimo vas, da natančno preberete spodnje trditve ter vsako trditev ocenite z 

oceno od 1 do 7. Številko ocene napišite na črto pred trditvijo. 

 

 

 

- ocena 1 pomeni: sploh se ne strinjam 

- ocena 2 pomeni: se ne strinjam 

- ocena 3 pomeni: delno se ne strinjam 

- ocena 4 pomeni: se niti ne strinjam niti se strinjam 

- ocena 5 pomeni: delno se strinjam 

- ocena 6 pomeni: se strinjam 

- ocena 7 pomeni: popolnoma se strinjam 

 

 

 

 

Trditve 

 

 

________  V mnogih pogledih je moje življenje skoraj idealno. 

 

________  Razmere v mojem življenju so odlične. 

 

________  S svojim življenjem sem zadovoljen. 

 

________  Do sedaj sem dobil vse pomembne stvari, ki sem si jih v življenju  

                   želel. 

 

________  Če bi se moje življenje kmalu končalo, ne bi ničesar spreminjal. 
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11.4     VPRAŠALNIK 4 

 

PREFERENCE ŠPORTNIH PANOG 

 

Prosimo vas, da s kljukico označite tiste športne aktivnosti, s katerimi ste se 

ukvarjali v preteklosti in koliko časa, ali bi se ukvarjali, če bi imeli možnost, se 

ne bi nikoli ukvarjali oziroma jih le spremljate v medijih. 

 

  

 

aktivnost 

sem se 

ukvarjala 

v 

preteklosti 

čas 

ukvarjanja 

(leta, 

meseci) 

bi se 

ukvarjala, 

če bi 

imela 

možnost 

se ne bi 

nikoli 

ukvarjala 

redno 

spremljam 

v medijih 

1 AEROBIKA      

2 ALPINIZEM      

3 ALPSKO SMUČANJE      

4 ATLETIKA      

5 AVTO-MOTO ŠPORT      

6 BADMINTON      

7 BALONARSTVO      

8 BASEBALL      

9 BIATLON      

10 BODY BUILDING      

11 BOKS      

12 BORILNE VEŠČINE      

13 DESKANJE NA SNEGU      

14 DRSANJE      

15 DRUŽABNI PLES      

16 DVIGOVANJE UTEŽI      

17 FITNES      

18 GIMNASTIKA      

19 GOLF      

20 HOJA, SPREHODI      

21 HOKEJ NA LEDU      

22 JADRALNO  PADALSTVO      

23 JADRANJE      

24 JADRANJE NA DESKI      

25 JAHANJE      

26 JAZZ BALET      

27 JOGA      

28 JUDO      

29 KAJAK, KANU      
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30 KARATE      

31 KEGLJANJE      

32 KOLESARSTVO - CESTNO      

33 KOLESARSVO - GORSKO      

34 KOŠARKA      

35 KOTALKANJE      

36 LEDNO PLEZANJE      

37 LETALSKI ŠPORTI      

38 LOKOSTRELSTVO      

39 NAMIZNI TENIS      

40 NOGOMET      

41 ODBOJKA      

42 ODBOJKA NA MIVKI      

43 PADALSTVO      

44 PLANINSTVO      

45 PLAVANJE      

46 PODVODNI ŠPORTI      

47 RAGBY      

48 RIBOLOV      

49 ROKOMET      

50 ROLANJE      

51 ROLKANJE      

52 SABLJANJE      

53 SANKANJE      

54 SOTESKANJE      

55 SPLOŠNA VADBA      

56 SKVOŠ      

57 ŠPORTNA GIMNASTIKA      

58 ŠPORTNO PLEZANJE      

59 TABORNIŠTVO      

60 TEK NA SMUČEH      

61 TEK V NARAVI      

62 TEKMOVALNI PLES      

63 TENIS      

64 TRIMSKE STEZE      

65 TURNO SMUČANJE      

66 VADBA DOMA      

67 VATERPOLO      

68 VESLANJE      

69 ZMAJARSTVO      

70 DRUGO – napišite      
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11.5     MERILNI LIST 1 – začetna meritev 

 

 

1. Šifra  __ __  (Ime in priimek: __________________________________ ) 

 

2. Spol: ženski 

 

3. Leto rojstva  __ __ __ __ 
 

4. Datum meritve  __ __    __ __   __ __ 
 

 

 

5. TELESNA VIŠINA  __ __ __ __  
 

6. TELESNA TEŽA  __ __ __  
 

7. KOŽNA GUBA NADLAHTI  __ __  
 

 

 

8. DOTIKANJE PLOŠČE Z ROKO V 20 SEKUNDAH  __ __ 
 

9. SKOK V DALJINO Z MESTA  __ __ __     __ __ __     __ __ __                         
 

10. DVIGANJE TRUPA V 60 SEKUNDAH   __ __ 
 

11. POLIGON NAZAJ  __ __ __ 

 

12. VESA ________ sekund 
 

13. VSTAJANJE S STOLA – 30 SEKUND   __ __ 
  
14. DVIGOVANJE UTEŽI SEDE – 30 SEKUND   __ __ 
 

15. PREDKLON NA KLOPCI   __ __     __ __     __ __ 
 

16. DOTIK ROK NA HRBTU   __ __     __ __     __ __ 
 

17. VSTANI IN POJDI   __ __ __     __ __ __     __ __ __ 
 

18. HOJA 9 MINUT   __ __ __ __ 
 

19. RAVNOTEŽJE NA ENI NOGI Z ODPRTIMI OČMI  __ __   __ __   __ __ 

 

20. STISK PESTI  __ __    __ __    __ __ 
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11.6     MERILNI LIST 2 – končna meritev  

 

 

1. Šifra  __ __  (Ime in priimek: __________________________________ ) 

 

2. Spol: ženski 

 

3. Leto rojstva  __ __ __ __ 
 

4. Datum meritve  __ __    __ __   __ __ 
 

 

 

5. TELESNA VIŠINA  __ __ __ __  
 

6. TELESNA TEŽA  __ __ __  
 

7. KOŽNA GUBA NADLAHTI  __ __  
 

 

 

8. DOTIKANJE PLOŠČE Z ROKO V 20 SEKUNDAH  __ __ 
 

9. SKOK V DALJINO Z MESTA  __ __ __     __ __ __     __ __ __                         
 

10. DVIGANJE TRUPA V 60 SEKUNDAH   __ __ 
 

11. POLIGON NAZAJ  __ __ __ 

 

12. VESA ________ sekund 
 

13. VSTAJANJE S STOLA – 30 SEKUND   __ __ 
  
14. DVIGOVANJE UTEŽI SEDE – 30 SEKUND   __ __ 
 

15. PREDKLON NA KLOPCI   __ __     __ __     __ __ 
 

16. DOTIK ROK NA HRBTU   __ __     __ __     __ __ 
 

17. VSTANI IN POJDI   __ __ __     __ __ __     __ __ __ 
 

18. HOJA 9 MINUT   __ __ __ __ 
 

19. RAVNOTEŽJE NA ENI NOGI Z ODPRTIMI OČMI  __ __   __ __   __ __ 

 

20. STISK PESTI  __ __    __ __    __ __ 
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11.7      POVABILO  K  VADBI 
 

 

 
 

 

P O V A B I L O 
 

VADBA ZA KAKOVOSTNO IN ZDRAVO ŽIVLJENJE 

 
 

 

V letu 2006 in 2007 v okviru Pedagoške fakultete poteka raziskava o vplivu 

telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov. K vključivi v raziskavo vabimo 

ženske upokojenke, stare 65 let in več, ki želijo sodelovati v sami raziskavi.  

V raziskavo želimo zajeti 32 udeleženk, ki bi se aktivno vključile v vadbo ter 32 

udeleženk, ki bi služile kot kontrolna skupina. 

Obe skupini prosimo za sodelovanje v izpolnitvi pripravljenih anket in pri 

testiranju gibalnih sposobnosti. Podatki anket in testiranja bodo uporabljeni 

samo za namen raziskave brez imen in priimkov. 

Aktivna vadba bo vsebovala vaje s poudarkom na razvijanju gibljivosti, 

ravnotežju in moči ter vaje za sprostitev in razvedrilo. Vadba bo potekala 

vodeno od oktobra 2006 dalje v Šolskem centru Rudolfa Maistra Kamnik, v 

skupnem obsegu 6 mesecev, pod mentorstvom strokovno usposobljenih športnih 

pedagogov. 

Če želite sodelovati v raziskavi, vas prosimo, da podpišete prijavnico in jo 

naslovite na ŠCRM Kamnik, Novi trg 41 A, 1241 Kamnik, s pripisom za vadbo. 

Za sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo in vas prav lepo 

pozdravljamo. 

 

 

 

 

Tatjana in Rajko 

 

Kamnik, 20. 8. 2006 
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11.8      PRIJAVNICA  ZA  VADBO 
 

 

 

 

P R I J A V N I C A 

 

 

 
Podpisana _____________________________, starost ________ let 

                                                (ime in priimek, tiskano) 

se prijavljam k sodelovanju v raziskavi »Vadba za kakovostno in 

zdravo življenje.« 

 

V raziskavi želim sodelovati (obkrožite): 

 

a. aktivno v programu vadbe, 

b. samo pri izpolnjevanju anket in testiranju. 

 

 

V raziskavo se vključujem prostovoljno. 

 

 

 

 

Kamnik, ____________________ 

 

Lastnoročni podpis: __________________________ 
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11.9      IZJAVA  ODGOVORNOSTI 

 

 
 

I  Z  J  A  V  A 

 

ODGOVORNOSTI 
 

 

VADBENA SKUPINA V OKVIRU PROJEKTA »VADBA ZA 

KAKOVOSTNO IN ZDRAVO ŽIVLJENJE« 

 

 

 
Podpisana ____________________________________,   prevzemam  
                                               (ime in priimek, tiskano) 

odgovornost za svoje zdravstveno stanje pri sodelovanju v projektu 

»Vadba za kakovostno in zdravo življenje.« 

 

 

K vadbi se vključujem prostovoljno. 

 

 

 

 

Kamnik, ____________________ 

 

Lastnoročni podpis: __________________________ 
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11.10      PRIZNANJE  ZA  USPEŠNO  DELO  V PROJEKTU 
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