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POVZETEK 

Zdrav življenjski slog je pomemben za zdravje ljudi in predstavlja kazalec kakovosti življenja. 
Le zdrav človek je lahko srečen in zadovoljen, zdravje človeka pa je v večini primerov 
povezano tudi z zdravim življenjskim slogom. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšen 
je življenjski slog študentov in kakšen odnos imajo do zdravega življenjskega sloga. Podatke 
sem pridobila s pomočjo anketiranja študentov. V raziskavo je bilo vključenih 121 študentov, 
ki so v času študija poslušali vsebine zdravega življenjskega sloga, in 115 študentov, ki v času 
študija niso poslušali vsebin zdravega življenjskega sloga. Rezultati raziskave so pokazali, da 
študentje poznajo priporočila zdravega življenjskega sloga, se zavedajo pomembnosti 
priporočil o zdravi prehrani, vendar je delež študentov, ki sledijo priporočilom in živijo zdrav 
življenjski slog, nizek. Nizek je delež študentov, ki upošteva priporočila o telesni aktivnosti. 
Ocenjujem, da dve tretjini študentov (70,8 %),  izpolnjuje priporočila glede količine spanja. 
Statistično pomembne razlike so se pojavile tudi pri pomembnosti upoštevanja določenih 
prehranskih priporočil. Študenti, ki so na svojem študijskem programu poslušali vsebine 
zdravega življenjskega sloga, dajo večji pomen upoštevanju prehranskih priporočil kot študenti, 
ki v času svojega študija niso poslušali vsebin zdravega življenjskega sloga. Glede na rezultate 
raziskave predlagam, da je za študente potrebno izvajati dejavnosti, ki spodbujajo njihovo redno 
telesno aktivnost in redno prehranjevanje. Študentom je potrebno nuditi informacije o načinih 
obvladovanja stresa, negativnih vplivih uživanja alkohola, kajenja in uporabe elektronskih 
medijev. S temi dejavnostmi bi vplivali na stališča in vedenje študentov, da bi oblikovali zdrav 
življenjski slog. 

KLJUČNE BESEDE: študentje, življenjski slog, zdravo prehranjevanje, telesna aktivnost, 
spanje, stres, kajenje, alkohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Healthy lifestyles are important for human health and represent an indicator of the quality of 
life. Only a healthy man can be happy and content, and human health is also linked in most 
cases to a healthy lifestyle. The purpose of this Master’s thesis was to identify students’ 
lifestyles and attitudes towards a healthy lifestyle. I have obtained my data from surveying 
students. The survey involved 121 students who at the time of studying had courses about a 
healthy lifestyle and 115 students who did not have courses about a healthy lifestyle at the time 
of studying. The results of the survey showed, that students are aware of the recommendations 
of a healthy lifestyle and are aware of the importance of the recommendations on healthy 
nutrition. However, the proportion of students following the recommendations and living with 
a healthy lifestyle is low. Likewise, the proportion of students abiding by the recommendations 
for physical activity is low. I estimate that approximately two thirds of students (70,8 %) 
comply with the recommendations on the quantity of sleep. Statistically significant differences 
have also emerged as regards the importance of taking into account certain nutritional 
recommendations. Students who at the time of studying had courses about healthy lifestyle have 
given greater importance to nutritional recommendations than students who at the time of 
studying did not have courses about a healthy lifestyle. On the basis of the results of the survey, 
I propose that certain measures promoting regular physical activity and eating habits should be 
implemented. Students should be provided with information on how to manage stress, negative 
impacts alcohol consumption and smoking have, and on the effects of using electronic media. 
These measures would influence students’ attitudes and behaviour in order for them to develop 
a healthy lifestyle. 

KEY WORDS: Students, lifestyle, healthy eating, physical activity, sleep, stress, smoking, 
alcohol. 
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1 UVOD 

Študentska leta so pomembno obdobje, saj mora vsak posameznik delati na oblikovanju zdravih 
navad, ki mu bodo omogočale kakovostno življenje. Z zdravimi življenjskimi navadami bo vsak 
posameznik lahko razvil pozitiven odnos do svojega zdravja, za zdravje pa je pomemben zdrav 
življenjski slog, ki si ga vsak posameznik gradi in nadzira sam. Zdrav življenjski slog je 
kombinacija zdravih vedenj, kot so zdrav način prehranjevanja, zadostna telesna aktivnost, 
obvladovanje stresa, nekajenje, ne tvegano pitje alkohola, zadostna količina spanja ter manj 
pogosta uporaba elektronskih naprav.  

Raziskava, ki je bila izvedena med kitajskimi študenti, je pokazala, da spol ni dejavnik, ki naj 
bi vplival na kakovost življenjskega sloga. Študentje se pogosto zavedajo tveganja, ki ga za 
zdravje predstavlja nezdrav življenjski slog, a ne sledijo priporočilom zdravega življenjskega 
sloga (Wang, Xing in Wu, 2013). Cherry-Williams, Porter, Faulkner in Gruber (2016) so 
mnenja, da je za študente pomembno prvo študijsko leto, saj prehajajo iz obdobja mladostništva 
v odraslo dobo in si v tem času oblikujejo življenjski slog.  Da bi si študentje vzpostavili zdrav 
življenjski slog, skrbi tudi država, saj v Sloveniji velja zakon o subvencionirani študentski 
prehrani, ki določa pravice študentom do subvencionirane študentske prehrane s ciljem, da bi 
se lahko vsi študentje med svojim študijskim izobraževanjem prehranjevali skladno z 
javnozdravstvenimi priporočili za izboljšanje zdravja in kakovostnejšo prehrano v vseh 
študijskih središčih Republike Slovenije (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in 
telesni dejavnosti za zdravje, 2015). Raziskava, izvedena na medicinski fakulteti v 
Kermanschanu, je pokazala, da so študentje slabo prehransko pismeni, da se študentje, ki v času 
študija bivajo doma, bolj zdravo prehranjujejo kot študentje, ki bivajo v študentskih domovih 
(Abbasi, Ziapour in Kianipour, 2018). Deshpande, Basil in Basil (2009) so ugotovili, da 
študentje ne zaužijejo priporočljivega števila obrokov na dan. Študentje najpogosteje izpuščajo 
zajtrk (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, 2015).  
Tudi Ivartnik (2011) je ugotovila, da večina študentov Mariborske Univerze uživa le tri obroke 
hrane dnevno. 

Ne le prehrana, tudi aktiven življenjski slog, stres in spanje so ključnega pomena za zdrav 
življenjski slog. Maučec Zakotnik idr. (2017) priporočajo čim več gibanja in čim manj sedečega 
načina življenja. Behere, Yadav in Behere (2011) so v svoji študiji izpostavili, da študentje 
doživljajo stres s strani študija in študijskih obveznosti, ki jim poveča možnost za pojav 
psiholoških simptomov na zdravje. Spanje je nujno potrebno za preživetje in zdravje, zato je 
pomembno, da spimo takrat, ko smo utrujeni (Pucelj, b. d.).  

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšen je odnos študentov do zdravega življenjskega 
sloga, ali študentje upoštevajo smernice zdravega življenjskega sloga in v kolikšni meri tem 
zaupajo ter ali študentje, ki imajo v svoj program vključene vsebine zdravega življenjskega 
sloga, živijo bolj zdravo. Ugotavljala sem, ali obstajajo razlike med študenti v odnosu do 
zdravega življenjskega sloga in načina prehranjevanja glede na izbrano smer študija. Na podlagi 
rezultatov raziskave je mogoče oblikovati predloge za dejavnosti, ki izboljšajo življenjski slog 
v času študija in v prihodnje.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Zdrav življenjski slog 

Obstaja veliko opredelitev zdravega življenjskega sloga. Najgloblje in dotikajoče ga je opredelil 
Turk (1999, v Škof, 2010, str. 29): »Zdrav življenjski slog izključuje škodljive navade, npr. 
kajenje in čezmerno uživanje hrane, še zlasti takšne, ki nima ustrezne sestave. Zdrav življenjski 
slog usmerja k telesni dejavnosti, k hoji, teku, planinarjenju, kolesarjenju, plavanju, teku na 
smučeh itd. Ljudi nauči uporabljati stopnice namesto dvigala, noge in kolo namesto avta in jih 
spodbudi k spoznavanju užitka večerne utrujenosti. Ob takem življenju je manj potrebe po 
kajenju, manj notranjih napetosti in stresov. K zdravemu življenjskemu slogu sodi tudi skrb za 
ustrezno telesno maso. Od mladih let osvojen in v pozne dni dograjevan zdrav življenjski slog 
lahko ohranja svežino telesa in duha v pozna leta.« 

Pori, Pori in Sila (2013) so izraz zdrav življenjski slog opisali kot vrsto dejavnosti, ki jih človek 
izvaja z namenom boljšega počutja ter izraža subjektivno zaznavanje lastnega zdravja in 
življenjskega sloga, ki vključuje ravnovesje med telesno dejavnostjo, zdravim prehranjevanjem 
ter raznimi aktivnostmi za ohranjanje medsebojnih odnosov.  

2.1.1 Zdravje 

Svetovna zdravstvena organizacija je v ustanovni listini leta 1948 opredelila zdravje kot stanje 
popolne telesne, duševne in socialne blaginje, in ne le kot odsotnost bolezni ali betežnosti (Škof, 
str. 26, 2010).  

Zdravje uvrščamo med najpomembnejše razsežnosti kakovosti življenja in je človekova 
najpomembnejša vrednota, ki mu omogoča kakovostno življenje. Je za vsakega posameznika 
nezamenljiv osebni vir, ki ga moramo ohranjati, saj poznati in znati ne pomeni vedno tudi tako 
ravnati (Krepimo zdravje z gibanjem in zdravo prehrano, 2002).  

Zdravje ni končno stanje, je proces, zato moramo na zdravje gledati kot na vir življenja, saj je 
pomembna vrednota, ki jo je potrebno negovati, krepiti in se ji posvečati. Zdravje se spreminja, 
enkrat je boljše, drugič spet slabše. Ni nekaj statističnega, je vzpostavitev ravnovesja med 
človekom in okoljem (Petrovčič, b. d.).  

Različni avtorji opredeljujejo zdravje na različne načine, tako kot tudi ljudje doživljamo in 
vrednotimo svoje zdravje zelo razlikujoče. Občutek zdravja pri posamezniku povečuje zaupanje 
v življenje in tako krepi človekovo življenjsko moč, saj je zdravje vir vsakdanjega življenja in 
ne končni cilj posameznikovega življenja (Škof, 2010). Če je človek zdrav, si želi svoje zdravje 
po najboljših močeh ohraniti ali okrepiti, če pa zboli, si želi zdravje čim prej in v čim večji meri 
povrniti (Zaletel,  Eržen in Premik, 2007).  

2.1.2 Pomen zdravega življenjskega sloga 

Življenjski slog lahko imenujemo tudi vzorec vedenja, saj si ga vsak posameznik v vsakdanjem 
življenju oblikuje sam in je to njegova osnova za zdravje. To je za posameznika značilen način 
življenja, določen z izrazitimi obnašanji, ki se konsistentno pojavljajo v nekem časovnem 
obdobju. Nanaša se na različna področja v posameznikovem življenju, kot so stališča, vedenje 
in vrednote posameznika. Vključuje lahko zdravju škodljiva in zdravju neškodljiva vedenja. V 
drugi polovici dvajsetega stoletja se je zanimanje za zdrav življenjski slog močno povečalo. 
Vedno več raziskav kaže, da je zdravje posameznika vedno bolj odvisno od lastnega obnašanja 
in od  zavestne odločitve o načinu življenja. Tudi slovenske raziskave so pokazale, da dejavniki 
življenjskega sloga, kot so nezdrava in neuravnotežena prehrana, telesna neaktivnost, stres, 
kajenje in pitje alkohola, pripeljejo do razvoja kroničnih bolezni (Novak, 2010). Stanojević 
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(2009) vidi vzrok za nastanek nenalezljivih kroničnih obolenj vedno pogosteje v nezdravem 
življenjskem slogu. Kot dejavnike nezdravega življenjskega sloga navaja: 

- nezdrav način prehranjevanja, 
- telesna neaktivnost, 
- kajenje, 
- droge, 
- prekomerno pitje alkoholnih pijač in 
- stresni način življenja.  

Medtem ko Kamin (2006) v svoji raziskavi zagovarja, da življenjski slog ni le vzorec vedenja 
posameznika oziroma stvar osebne odločitve, temveč da na življenjski slog vplivajo tudi 
družbenoekonomski in kulturni dejavniki. Da je promocija zdravja v družbi vedno večja, 
potrjujejo politični programi in številne komunikacijske intervencije, ki posameznika 
nagovarjajo k odgovorni skrbi za lastno zdravje. Komunikacijske intervencije posamezniku 
gradijo občutek, da lahko spreminja svoje vedenje ali življenjski slog tako, da si zagotovi varno 
in zdravo prihodnost. Podatki kažejo, da so zdravstvene avtoritete mnenja, da z ozaveščanjem 
posameznika o številnih nevarnostih, ki grozijo njegovemu zdravju, krepijo njegovo moč, da 
se nato sam odloča o vedenju, ki vpliva na njegovo zdravje. Promotorji zdravja verjamejo v 
moč receptov, to pomeni, da poskušajo spremeniti in obvladati vedenje posameznika. A 
spreminjanje vedenj posameznikov z opozorili o zdravstvenih tveganjih ni najbolj učinkovito. 
Zdravje ni odvisno le od posameznikove volje, temeljni dejavnik je socialno-ekonomski 
dejavnik. Socialno-ekonomski dejavniki so pomembni tudi za to, kdo in kako upošteva 
zdravstvena priporočila za zdravo vedenje – zdrav življenjski slog.  

Med večje težave socialnega okolja spada revščina, ta daje občutek nemoči in revnejši v naši 
družbi živijo v bolj stresnem okolju, kar posledično vpliva na zdravje posameznika. Iz raziskav 
je možno zaslediti, da imajo najboljše zdravje v državah, kjer je premoženje enakomerno 
razporejeno in ni velikih razlik (npr. skandinavske države). Z učinkovitim sistemom 
izobraževanja smo dosegli boljše zdravje, saj imajo izobraženi ljudje več znanja in spretnosti. 
Prednost teh je, da lažje pridejo do informacij, se bolj zdravo prehranjujejo, pri izobraženih 
najdemo manjši odstotek kadilcev in so bolj telesno aktivni v primerjavi z nižje izobraženimi 
ljudmi (Sočan, 2013).  

Zaletel Kragelj, Eržen in Premik (2007) menijo, da je vedenje posameznika v veliki meri pod 
vplivom okolja, v katerem ljudje živijo, se učijo, delajo itd.  

Življenjski slog posameznika se razvija celo življenje, zato je pomembno, da že v zgodnjem 
otroštvu starši izoblikujejo določene vzorce in navade obnašanj pri otroku, da jih lahko ta potem 
prenese v mladostništvo in kasneje v odraslo dobo (Završnik in Pišot, 2005).   
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Slika 1: Komponente življenjskega sloga (Pori in Pori, 2013) 

Zdrav oz. celosten življenjski slog (ang. wellness) je izraz, ki se uporablja v literaturi kot izraz 
za način življenja, ki je usmerjen k doseganju optimalnega zdravja. Z izrazom zdrav življenjski 
slog različni avtorji opisujejo dejavnosti, ki jih posameznik izvaja z namenom, da bi dosegel 
čim boljše počutje v svojem življenju. Slika 1 predstavlja sedem komponent zdravega 
življenjskega sloga, ki so si med seboj soodvisne in vsako neravnovesje v eni komponenti 
vpliva na ravnovesje v ostalih komponentah (Pori in Pori, 2013). 

Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije je 60,0 % dejavnikov življenja in kakovosti 
življenja povezanih z načinom življenja, ki ga vsak posameznik živi. Milijone ljudi sledi 
nezdravemu načinu življenja, zato se srečuje z različnimi težavami in bolezni. Težave, kot so 
presnovne bolezni, prekomerna telesna teža, težave s sklepi, bolezni srca in ožilja, stres itd., so 
predvsem posledica prevladujočega nezdravega življenjskega sloga. Poleg vsega tega se 
srečujemo v današnjem svetu še z novimi izzivi, kot so na primer nove tehnologije, internet in 
virtualna komunikacijska omrežja, ki pripeljejo posameznikova vedenja do nezdravega 
življenjskega sloga. Pogosto se ne zavedamo, da ta izziv prav tako ogroža fizično in duševno 
zdravje posameznika (Dariush, 2015).  

2.1.3 Življenjski slog študentov 

V obdobju po končani srednji šoli in vstopu na študij se mnogim pojavljajo različna vprašanja, 
kot so: ali je to zame, ali se bom zmogel naučiti toliko gradiva, ali ni prezahtevno itd. Tukaj 
pridejo študentje do točke, kjer se morajo začeti zavedati, da je pred njimi novo obdobje, kjer 
morajo oblikovati nov način dela, nove navade, nove tehnike učenja itd.(Hrstić, Panjan, Kuhelj, 
Kirar, Belšak, Škrjanec, Židan in Slana, 2014).  

Za zdrav življenjski slog je potrebno slabe navade zamenjati z dobrimi. Pri študentih gre za 
življenjsko obdobje, ki je za večino precej stresno zaradi različnih študijskih obveznosti. Gre 
za obdobje, za katerega je značilna večja samostojnost vsakega posameznika v življenju in 
posledično večja avtonomija nad življenjskim slogom in posameznim vedenjem. Znano je, da 
se študentje radi zabavajo in ob tem zaužijejo tudi alkohol, nekateri pokadijo cigarete, so telesno 
nedejavni in se nezdravo prehranjujejo, kar na daljši rok negativno vpliva na njihovo zdravje 
(Janse van Rensburg in Surujlal, 2013).  
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Za študente je zelo pomembno prvo študijsko leto, saj gre za obdobje, ko prehajajo iz 
mladostništva v odraslo dobo in prav zato je  pomembno, da si oblikujejo zdrav življenjski slog 
in ga vzdržujejo v odrasli dobi (Cherry-Williams, Porter, Faulkner in Gruber 2016). Študijska 
leta so pomembna faza v življenju študenta, saj lahko takrat posameznik spremeni svoje 
mišljenje o življenjskem slogu in pomenu zdravja. Pri študentih vključuje življenjski slog večji 
spekter družbenih vrednot, odnosov in dejavnosti, ki nastajajo med socializacijo in vključujejo 
predvsem vedenja, kot so prehranjevalne navade, telesna aktivnost, spanje, nadzor telesne mase, 
kajenje, pitje alkoholnih pijač in obvladovanje stresa. Zdravje pomeni spodbujanje zdravega 
načina življenja in preprečevaje bolezni. Številne raziskave težijo k temu, da bi izboljšali 
zdravje in življenjski slog študentov, saj ti predstavljajo velik delež odraslega prebivalstva. 
Glede na študijo, ki jo je izvedla Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), je približno 65,0 % 
kakovosti življenja in zdravja posameznika odvisno od načina življenja in vedenja 
posameznika. Nekatera vedenja, povezana z zdravjem, ki izhajajo iz neustreznega osebnega in 
družbenega načina življenja, so osnova za več kot tretjino vseh smrtnih primerov po vsem svetu, 
vključno s slabo prehrano, telesno neaktivnostjo, kajenjem in neprimernim spolnim vedenjem. 
Predvideva se, da bo v državah v razvoju do leta 2020 zaradi nenalezljivih bolezni sedem 
smrtnih žrtev od desetih. Tako so države v razvoju v prihodnjih letih izpostavljene epidemijam 
nenalezljivih bolezni. Za študente se pričakuje, da bodo težili k stacionarnemu in sedečemu 
načinu življenja, tako v svojem izobraževanju kot tudi kasneje v lastnem okolju (Abbasi, 
Ziapour in Kianipour, 2018).  

2.1.4 Dejavniki, ki vplivajo na življenjski slog študentov 

Mnogi mladi se v študentskih letih znajdejo v stiski, zato so Hrstić idr. (2014) po evropskem 
kodeksu proti raku pripravili naslednja priporočila zdravega načina življenja za študente:  

- izberi si življenjski slog, ki ti ne škodi in mu lahko slediš do konca življenja; 
- bodi zadovoljen s seboj in se nagradi po uspešnem delu; 
- z redno aktivnostjo ohranjaj telesno kondicijo in zdravo telesno maso; 
- vzemi si čas za zdravo in redno prehranjevanje; 
- izogibaj se škodljivi in tvegani rabi alkohola, cigaret in drugih psihoaktivnih snovi, 
- ceni svoje telo in  
- upoštevaj načela zdrave spolnosti.  

Na življenjski slog študentov vpliva več različnih dejavnikov, kot so prehrana, telesna 
aktivnost, spanje, stres, kajenje, prekomerno pitje alkoholnih pijač in elektronski mediji. Vemo, 
da je študijsko obdobje obdobje naglice, preobremenjenosti, napetosti in prilagajanja, kar 
pogosto na študentih pusti negativne posledice za zdravje. Zato so strokovnjaki mnenja, da je 
najboljša odločitev za prihodnost vseh upoštevanje priporočil zdravega življenjskega sloga, saj 
le-ta pomaga preprečiti nastanek različnih bolezni, ohranja zdravje ter dobro telesno in psihično 
počutje (Hrstić idr., 2014).  

Istega mnenja so tudi Koprivnikar, Drev, Jeriček Klanšček in Bajt (2012), ki trdijo, da so najbolj 
pomembna leta otroštva, mladih in študentov, saj z zdravim življenjskim slogom pozitivno 
vplivajo na svoje zdravje, splošno počutje, produktivnost in kakovost življenja.  

Raziskava, ki je bila na Kitajskem izvedena med naključnimi študenti, je pokazala, da spol ni 
vedno tisti dejavnik, ki naj bi vplival na življenjski slog med študenti, saj so rezultati pokazali, 
da se študentke bolj zdravo prehranjujejo, medtem ko so študentje bolj zavzeti za izvajanje 
telesnih aktivnosti (Wang, Xing in Wu, 2013).  

Rezultati študije, izvedene na Medicinski fakulteti v Kermanschanu, kjer so primerjali 
življenjski slog študentov in njihovo skrb za zdravje, so pokazali, da je življenjski slog 
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študentov v povprečnem stanju. To pomeni, da so njihovi rezultati glede prehranske pismenosti 
zelo slabi, zato je bistvenega pomena, da jim zagotovijo nadaljnja izobraževanja na področju 
prehranskih vsebin. Opazili so tudi razliko v bivanju, ki je vplivala na prehranjevanje študentov. 
Študenti, ki so v času svojega študija živeli doma pri svoji družini, so se primerno prehranjevali, 
pogosto so jedli zajtrk, imeli velik dnevni vnos sadja in zelenjave, kar je bilo v nasprotju s 
študenti, ki so bivali v študentskih domovih (Abbasi, Ziapour in Kianipour, 2018).   

2.2 Prehranjevalne navade 

Prehranjevalna navada oziroma prehranjevalni vzorec pomeni način prehranjevanja 
posameznika, skupine ali družbe kot celote. Vključuje izbor in količino živil, delež posameznih 
živil v prehrani, način priprave hrane in pogostost uživanja posameznih obrokov hrane 
(Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 2009).  

Na prehranjevalne navade vplivajo različni fiziološki procesi in nefiziološki dejavniki. 
Fiziološki procesi so tisti procesi, ki regulirajo vrsto in  količino hrane, ki jo posameznik 
zaužije. Medtem ko med nefiziološke dejavnike štejemo čustva, socialne dejavnike, 
razpoložljivost, dostopnost in ceno hrane. Prehranjevalne navade ljudi se skozi življenje 
spreminjajo in s tem se spreminja tudi njihov način prehranjevanja (Kostanjevec, 2013).  

Po priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije je zdrava prehrana tista, ki človeka krepi, 
preprečuje bolezni in vpliva na visoko delovno storilnost (Suwana Stanojević, 2010).  

Težko je natančno določiti, kaj je zdravo prehranjevanje, saj kot smo si različni ljudje, tako 
različno je tudi okolje in naša genska zasnova, na katero vpliva hrana, ki jo zaužijemo. Zato 
lahko govorimo le o splošnih smernicah zdravega prehranjevanja, s katerimi si pomagamo pri 
izbiri hrane, ki potem dolgoročno ne bo imela škodljivih posledic na zdravje ljudi               
(Malek, b. d.).  

Upoštevanje priporočil za zdravo prehranjevanje je pomembno zaradi pozitivnih vplivov na 
zdravje. Če priporočil ne upoštevamo in je naša izbira živil neprimerna ter prehranjevanje 
neredno, zmanjšamo odpornost organizma, kar lahko pripelje do nastanka kroničnih 
nenalezljivih bolezni (Ministrstvo za zdravje, 2006). 

Pokorn (2004) navaja, da je zdrava prehrana uravnotežen vnos vseh potrebnih hranilnih snovi 
ter ustrezna energijska vrednost hrane. Hrana mora biti varna, uravnotežena, varovalna ali 
funkcionalna in sprejemljiva. Vsak človek ima svoje prehranjevalne navade in razvade, ki so v 
precejšnji meri odvisne tudi od možnosti nabave (ekonomski, socialni položaj) in priprave 
zdrave hrane, kar je razlog za razlike v prehranjevalnih navadah ljudi.  

2.2.1 Priporočila zdravega prehranjevanja 

Čeprav je hrana najpomembnejši vir za optimizacijo človekovega zdravja in okoljske trajnosti 
na Zemlji, trenutno ogroža ljudi in planet. Človeštvo se sooča z izzivom zagotoviti svetu zdravo 
in trajnostno prehrano. Medtem ko je proizvodnja hrane na svetu v splošnem usklajena z rastjo 
prebivalstva, je na svetu še vedno milijone ljudi, ki nima dovolj hrane, na drugi strani pa veliko 
več ljudi porabi preveč nizkokakovostne hrane (nezdrave hrane). Svetovna proizvodnja hrane 
ogroža stabilnost podnebja in odpornost ekosistemov ter predstavlja največji dejavnik 
degradacije okolja, zato so znanstveniki mnenja, da je v svetu potrebna radikalna preobrazba 
glede globalnega prehranskega sistema; s tem se osredotočajo na zdravo prehrano in trajnostno 
proizvodnjo hrane. Zdrava prehrana bi morala optimizirati zdravje kot stanje popolnega 
telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, in ne le kot odsotnost zdravja (Healthy diets, b. 
d.). 
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Cilj uravnoteženega prehranjevanja je ohranjanje in izboljševanje zdravja ter posledično tudi 
kakovosti življenja. Prehrana skozi dan mora biti pestra, ustrezna ter tudi ustrezno časovno in 
količinsko razporejena. Skozi dan naj bi zaužili 5 obrokov, tri večje in dva manjša. Trije obroki 
so glavni obroki (zajtrk, kosilo, večerja), ostala dva sta premostitvena obroka (dopoldanska in 
popoldanska malica). Če se vsak dan redno prehranjujemo z večjimi in manjšimi obroki, dobiva 
naše telo energijo in hranila čez cel dan enakomerno, kar pozitivno vpliva na naše telo. S tem 
se preprečuje kopičenje maščobnih zalog, presnova in prebava se izboljšata, prepreči se občutek 
utrujenosti in zaspanosti po hranjenju, izboljšata pa se tudi psihična sposobnost in počutje 
(Hlastan Ribič, Zakotnik, Seljak, Pokorn in Poličnik, 2008).  

Nov tako imenovani planetarni zdravstveni krožnik (slika 3) naj bi vseboval približno polovico 
krožnika zelenjave in sadja, druga polovica krožnika pa naj bi bila zapolnjena z večjo  kalorično 
vrednostjo, ki je sestavljena predvsem iz celih zrn, rastlinskih beljakovin, nenasičenih 
rastlinskih olj in skromne količine beljakovin živalskega izvora (Healthy diets, b. d.). 

 

Slika 2: Krožnik zdravega prehranjevanja (Healthy diets, b. d.) 

V Sloveniji so na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije na osnovi priporočil WHO 
v okviru programa CINDI pripravili 12 splošnih smernic zdravega prehranjevanja, ki so 
prilagojena našim prehranjevalnim navadam. Priporočila zdravega prehranjevanja, povzeta po 
Hlastan-Ribič (2009): 

- v jedi uživajmo in jejmo redno; hrana naj bo pestra in čim več iz rastlinskega izvora; 
- izbirajmo živila iz polnovrednih žit in žitnih izdelkov, saj so prehransko bolj bogata, 

vsebujejo več vitaminov, mineralov, nenasičenih maščobnih kislin in prehranskih 
vlaknin; 

- večkrat dnevno uživajmo sveže sadje in zelenjavo, saj sta visoko vredni živili z nizko 
energijsko gostoto; dnevni priporočen vnos je od 150 do 250 gramov sadja in 200 do 
400 gramov zelenjave; zaradi različne vsebnosti posameznih snovi se priporoča 
uživanje v različnih barvah; 

- večino nasičenih maščob (živalskih maščob) nadomestimo z nenasičenimi rastlinskimi 
olji; nasičene maščobne kisline in trans maščobne kisline so zdravju škodljive; 
prekomerno uživanje maščob poveča možnost za nastanek bolezni srca in ožilja, 
sladkorne bolezni, prekomerne telesne mase – debelost, povišanega krvnega tlaka itd.; 



Barbarič, S. (2019). Odnos študentov do zdravega življenjskega sloga. Magistrsko delo. Ljubljana, 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

8 
 

za pripravo hrane se priporočajo predvsem kakovostna rastlinska olja: oljčno, repično, 
sončnično, sojino, koruzno in druga 100-odstotna rastlinska olja; 

- mastno meso in mesne izdelke nadomestimo s stročnicami, ribami, perutnino ali pustim 
mesom; meso je bogat vir beljakovin, vitaminov (B1, B2, B12), železa in ostalih 
mineralov; vsebuje visok delež nasičenih maščob, vidno maščobo je priporočljivo 
odstraniti ali pa se izbere pusta vrsta mesa; v prehrano je potrebno 2–3x tedensko 
vključiti tudi rdeče meso (govedino, svinjino, divjačino ipd.), perutnino pa 1–3x;            
od 1–2x na teden se priporoča izogibanje mesnim izdelkom in zamenjava teh z izdelki, 
kot so jajca, stročnice ali izdelki iz stročnic;  

- dnevno uživajmo priporočene količine manj mastnega mleka in manj mastnih mlečnih 
izdelkov; mleko je bogat vir esencialnih aminokislin, kalcija ter vitaminov A, D, E in 
K; smernice zdravega prehranjevanja nam priporočajo delno posneto mleko in manj 
mastne sire; mleko in mlečni izdelki imajo pozitiven učinek na gostoto kostne mase, 
preprečujejo nastanek osteoporoze in osteomalacije; dnevno priporočena količina mleka 
je od 4 do 6 dcl;  

- uživajmo manj slano hrano; dokazano je, da dosoljevanje in prekomerna uporaba soli 
negativno vplivata na naše zdravje; pri tem se poveča vnos natrija, ki je pomemben 
dejavnik za povišan krvni tlak in lahko pripelje do možganske kapi; pomemben vir soli 
v prehrani so kruh, krušni izdelki in predelani mesni izdelki (salame, suho meso, 
klobase, hrenovke); za odraslo osebo je priporočljiv vnos soli do 5 g/dan (to je približno 
ena čajna žlička); 

- omejimo uživanje sladkorja in sladkih živil; prekomerno uživanje sladkorja in sladkih 
živil pripelje do prekomerne telesne mase – debelosti; priporočljiva vrednost sladkorja 
na dan je do 3 čajne žličke na 1000 kcal/dan; 

- pijmo dovolj tekočine; naše telo potrebuje v povprečju 1,5 do 3 litra tekočine dnevno;  
ta tekočina naj bo navadna voda oziroma nesladkan čaj, lahko pa je sestavljena tudi iz 
sveže stisnjenega soka, ki je zmešan z vodo v razmerju 1 : 1;  

- omejimo uživanje alkohola; prekomerno uživanje alkoholnih pijač lahko pripelje do 
pojava bolezni srca in ožilja, ciroze jeter, duševnih in vedenjskih motenj, imunskih 
motenj, zasvojenost z alkoholom itd.; 

- hrano pripravljamo zdravo in higiensko; hrana mora biti pripravljena tako, da se pri 
pripravi izgubi čim manj vitaminov in mineralov; zato moramo biti previdni pri izbiri 
termične obdelave in postopku priprave; 

- bodimo telesno aktivni. 

Tuja priporočila za zdravo prehranjevanje so podobna slovenskim, avstralska priporočila za 
študente so predstavljena kot primer, ki si ga lahko pogledamo na sliki 3. 
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Slika 3: Avstralska priporočila za zdravo prehranjevanje (National Health and Medical Research Council, 
2013) 

Avstralska priporočila za zdravo prehranjevanje študentov so naslednja: 

- uživajmo veliko zelenjave, ki naj bo raznolika in različnih barv, vključno s 
stročnicami; 

- uživajmo sadje; 
- uživajmo živila iz žit, predvsem izdelke iz polnozrnatih žit, kot so kruh, 

testenine, polenta, kuskus, oves, ječmen; 
- uživajmo pusto meso in perutnino, ribe, jajca, tofu, oreščke in semena; 
- uživajmo jogurt, sir in ostale mlečne izdelke; izberimo tista, ki vsebujejo manj 

mlečnih maščob; 
- pijmo veliko vode (National Health and Medical Research Council, 2013).  

2.2.2 Prehranjevalne navade študentov 

Različni avtorji menijo, da prehod na fakulteto poslabša prehranjevalne navade študentov. 
Študenti večji del svojega dneva preživijo na fakultetah, kjer se jim ponujajo različni 
prehrambni izdelki, predstavljeni v obliki samopostrežnih restavracij. Posledica tega, da 
študentje večino časa preživijo na fakultetah, je tudi ta, da se zaradi tega neredno prehranjujejo, 
saj so časovno omejeni in ne najdejo časa za priporočljiv vnos obrokov na dan. Zraven tega da 
študentje nimajo priporočljivega števila obrokov na dan, jim tudi čas ne dopušča, da bi bili 
redno telesno aktivni, kar posledično študente pripelje do stresa, saj so preobremenjeni 
(Deshpande, Basil in Basil, 2009). 

Kazati so se začela vse večja zanimanja po ustreznejših živilih, z bolj priporočeno sestavo, 
predvsem pri študentih oziroma odraslih iz višjega ekonomskega sloja. V zadnjem desetletju se 
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je izboljšalo tudi uživanje sadja in zelenjave, pri čemer lahko rečemo, da je tukaj večji poudarek 
na sadju, uživanje zelenjave pa še vedno ostaja preskromno. Število dnevnih obrokov pri 
študentih ni po priporočilih zdravega prehranjevanja, saj jih večina najpogosteje opušča 
najpomembnejši obrok dneva, to je zajtrk (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in 
telesni dejavnosti za zdravje, 2015). 

Priporočljiv energijski vnos za študente od 19 do 25 let je 3100 kilokalorij na dan, medtem ko 
je za študentke, stare od 19 do 25 let, priporočljivo, da zaužijejo na dan 2500 kilokalorij. To so 
le orientacijske vrednosti, ki veljajo za zmerno aktivne študente z normalno telesno maso in 
višino (Hlastan Ribič idr., 2008). 

Smernice zdravega prehranjevanja navajajo, da k energijskemu vnosu prispevajo makrohranila, 
med katera prištevamo beljakovine, maščobe in ogljikove hidrate (National Health and Medical 
Research Council, 2013).  

Od države do države se prehranska priporočila za študente razlikujejo; slovenska prehranska 
priporočila za študente so naslednja: 

- 20–30 % energijskega vnosa predstavljajo maščobe; 
- 50–55 % energijskega vnosa predstavljajo ogljikovi hidrati; 
- 10–15 % energijskega vnosa predstavljajo beljakovine (Hlastan Ribič, Maučec 

Zakotnik, Koroušić Seljak, Pokorn in Poličnik, 2008). 

V Sloveniji zakon o subvencionirani študentski prehrani določa pravice študentom do 
subvencionirane prehrane s ciljem, da bi se lahko študentje med študijskim letom prehranjevali 
skladno z javnozdravstvenimi priporočili za izboljšanje zdravja, imeli nižje stroške študija in 
kakovostnejšo prehrano v vseh študijskih središčih Republike Slovenije ter s tem prispevali h 
kakovostnejšemu študiju. Tako je omogočena subvencionirana študentska prehrana vsem 
študentom ne glede na socialni položaj študenta oziroma njegove družine. Ponudniki 
subvencionirane študentske prehrane so zavezani k uresničevanju smernic, ki so bile sprejete 
za zdravo prehranjevanje študentov, vendar se je izkazalo, da ne sledijo tem smernicam. Tako 
je v prihodnje potrebno nameniti pozornost  predvsem kakovosti subvencionirane študentske 
prehrane in njihovim ponudnikom ponuditi strokovno podporo pri uresničevanju zdrave 
prehrane. Prav tako je potrebno študente usmerjati k samostojni pripravi zdrave in uravnotežene 
hrane doma (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, 
2015). 

Ugotovljeno je bilo, da je potrebno študentom ponuditi izbiro zdravih živil tudi na univerzah, 
saj študentje prepogosto posegajo po maščobah, nasičenih maščobah in majhnih količinah 
zdravih ogljikovih hidratov oziroma prehranske vlaknine (Peterson, Duncan, Null, Roth in Gill, 
2010).  

Gabrijelčič Blenkuš (2009) izpostavlja, da se je delež maščob v zadnjih letih pri študentih 
zmanjšal in zamenjal. V študentski prehrani najpogosteje zasledimo žitne izdelke, škrobna 
živila, banane, citruse, mesne izdelke (barjene salame, klobase), mleko in mlečne izdelke, pijače 
z dodanim sladkorjem ter sladke pekovske izdelke. Na podlagi podatkov, da študentje izpuščajo 
predvsem zajtrk (dobra polovica – 51,2 % jih redno uživa zajtrk), se problem pojavi tudi pri 
kosilu, saj 88,2 % študentov redko vsakodnevno zaužije kosilo. Tako je bilo ugotovljeno, da 
več kot polovica (52 %) študentov na dan zaužije dva obroka ali manj. Na podlagi teh podatkov 
so oblikovali sklep, da študijske obveznosti onemogočajo študentom redno uživanje dnevnih 
obrokov.  
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Ivartnik (2011) je v svojem diplomskem delu izvedla raziskavo na študentih Univerze v 
Mariboru in ugotovila, da večina (65,4 %) anketiranih študentov uživa tri obroke dnevno, vsi 
uživajo sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke. Ugotovljeno je bilo tudi, da večina 
anketirancev hrano dodatno soli.  

V Grčiji so anketirali 435 študentov zdravstvene nege. Rezultati so pokazali, da 69,0 % 
študentov vsakodnevno zajtrkuje, 31,0 % študentov vsakodnevno uživa sadje, 39,2 % študentov 
vsakodnevno uživa zelenjavo in 73,8 % jih 2–4x na teden uživa meso. Prav tako so rezultati 
raziskave pokazali, da 47,6 % študentov uživa hitro hrano in 37,7 % študentov sladkarije. 
Statistična razlika je pokazala tudi razlike v prehranjevalnih navadah študentov med spoloma. 
Študentke uživajo več sadja in zelenjave kot študentje, medtem ko ti zaužijejo več mesa in hitre 
hrane kot slednje. Tako so prišli do končne ugotovitve, da se študentke bolj zavedajo pomena 
zdravega prehranjevanja kot študentje (Evagelou, et al., 2014).  

Avtorici Wills in Kelly (2015) sta v svojem raziskovalnem projektu Razvijanje bolj zdravih 
študentov zdravstvene nege prišli do naslednjih rezultatov: ob začetku raziskave je 52,9 % jedlo 
zelenjavo manj kot enkrat na teden, na koncu se je ta odstotek zmanjšal na 16,8 %. Ocvrto hrano 
je na začetku raziskave 2–4x na teden jedlo 59,2 % študentov, na koncu je tudi ta odstotek 
upadel na 42 %. Gazirano in sladko pijačo je na začetku raziskave vsak dan pilo 4,6 % 
študentov, na koncu pa le 3,7 % študentov. 

 2.2.3 Zaviralni dejavniki zdravega prehranjevanja študentov 

Študenti, ki se odločijo za študij izven svojega kraja, hitro pridobijo nezdrave prehranjevalne 
navade.  

Veliko študentov v času študija biva izven domačega okolja, zato se morajo prilagoditi 
družbenim in okoljskim spremembam, spoznavajo nove finančne odgovornosti, gradijo različne 
socialne mreže in doživljajo različne čustvene vzpone in padce. Vse to močno vpliva na njihove 
prehranjevalne navade. Študenti dobijo v prvih letih svobodno izbiro različne hrane, tako da 
imajo možnosti pri izbiri različne zdrave in nezdrave hrane. Za te je bilo opozorjeno, da se lahko 
pričakuje, da bodo v prvih dveh letih študija zaradi sprejemanja slabih prehranskih odločitev 
nekateri pridobili 4–9 kilogramov, zato je za študente pomembno vzpostavljanje dobrih 
prehranjevalnih navad, saj se te v odrasli dobi težko spremenijo. Čeprav se številni študentje 
zavedajo pomembnosti zdravega prehranjevanja, še vedno izbirajo nezdravo hrano (Abraham, 
Noriega in Young Shin, 2018). 

Na prehranjevalne navade študentov vplivajo predvsem vrstniki in dejstvo, da so hitra prehrana 
in prodajni avtomati na voljo tudi na samih univerzah, kjer študentje preživijo večina svojega 
dne. Tako lahko sklepamo, da so tudi univerze pomembni dejavniki, ki negativno vplivajo na 
prehranjevalne navade študentov (Janse van Rensburg in Surujlal, 2013). 

V Nemčiji so med 698 študenti na 40 različnih fakultetah opravili raziskavo o prehranjevanju 
študentov. Ugotovili so, da so glavne ovire za zdravo prehranjevanje študentov predvsem v 
pomanjkanju časa zaradi študija, ponujanju nezdrave prehrane na univerzah in visoke cene 
zdrave prehrane (Hilger idr., 2017). Podobno so ugotovili tudi na univerzi Midwestern, kjer je 
sodelovalo 204 študentov. Ugotovitve so pokazale, da študentje vzrok za nezdravo 
prehranjevanje pripisujejo predvsem času, priročnosti in razpoložljivosti zdrave hrane. 
Ugotovili so tudi, da se študentje, ki so telesno aktivni, ne prehranjujejo nič bolj zdravo kot 
študentje, ki niso telesno aktivni (King, Mohl, Bernard in Vidourek, 2007).  

Evagelou idr., (2014) so v svoji raziskavi ugotovili, da študentje nimajo toliko znanj in veščin, 
da bi si lahko sami pripravili zdravo hrano, zato so prepuščeni hrani, ki jo ponujajo univerze.  
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2.3 Telesna aktivnost 

Svetovna zdravstvena organizacija definira telesno aktivnost kot kakršnokoli telesno gibanje, 
ki ga ustvarjajo skeletne mišice in katerega posledica je poraba energije nad ravnjo mirovanja 
(Drev, 2013).  

Škof (2007) trdi, da je telesna aktivnost v otroštvu in mladostništvu najboljša naložba za 
njegovo polno življenje danes in kasneje. Telesna aktivnost ni pomembna le v obdobju otroštva, 
temveč v vseh življenjskih obdobjih človeka. Nujno potrebna je za normalen biološki, socialni 
in mentalni razvoj.  

V odraslem in starejšem obdobju je pomembna tudi ustrezna izbira telesne aktivnosti, saj ta v 
tistem obdobju ohranja vitalnost človeka, mu omogoča boljšo kakovost življenja in ga varuje 
pred boleznimi (Škof, 2010).  

Številne študije opozarjajo na upad telesne aktivnosti in povečanje sedečega življenjskega sloga 
ter posledično debelosti. Raziskava, ki je bila opravljena na medicinski fakulteti v Romuniji, je 
pokazala, da med študenti in študentkami obstajajo razlike glede telesne aktivnosti, saj so 
študentje v primerjavi s študentkami bolj telesno aktivni. Kljub temu pa oboji kažejo 
razumevanje za zdravje in pomembnostjo aktivnega življenjskega sloga (Fagaras, Radu in 
Vanvu, 2015).  

2.3.1 Priporočila glede telesne aktivnosti za pozitivne učinke na zdravje 

V sodobnem času so številne organizacije obsežno začele seznanjati javnost o negativnih 
vplivih nizke telesne aktivnosti in s tem so se začele promocije zdravega aktivnega življenja 
tudi s strani Svetovne zdravstvene organizacije in drugih svetovnih strok, kot je American 
Collage of Sports Medicine (ACSM). S tem sta zdrav življenjski slog in telesna aktivnost 
postala vrednota množic sodobne civilizacije (Škof, 2010). 

Človeško telo je ustvarjeno za gibanje. Redna telesna aktivnost je varovalni dejavnik, s katerim 
si izboljšamo kvaliteto življenja. Ta pozitivno vpliva na zdravo telesno maso, krepitev 
imunskega sistema, razpoloženje, miselne funkcije in spanec, delovanje srca in pljuč itd. 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča odraslim za ohranjanje oziroma 
vzdrževanje zdravja vsaj 30 minut zmerne telesne aktivnosti pet dni v tednu ali pa vsaj 25 minut 
intenzivne telesne aktivnosti tri dni v tednu (Polčnik, Sedlar, Backović Juričan, Tančin Grum 
in Knific, 2018).  

Telesna aktivnost in njeni pozitivni vplivi na telesno in duševno zdravje so naslednji: 

- krepi in pripomore k zdravemu razvoju mišično-skeletnega, srčno-žilnega in dihalnega 
sistema; 

- omogoča vzdrževanje energijskega ravnotežja za vzdrževanje ustrezne telesne teže in 
preprečevanja debelosti; 

- pomembno vpliva na zdravje kosti; 
- ima ugoden učinek na duševno počutje in duševno zdravje mladostnika (pozitivno 

vpliva na čustva, razpoloženje, samopodobo, samospoštovanje in samozavest); 
- pomaga pri obvladovanju stresa (zmanjšuje znake tesnobe, stresa, motnje čustvovanja 

in pozitivno vpliva na spanje) (Brcar, idr. 2005). 

Za vsako telesno aktivnost se je potrebno prepričati, da je primerna, saj jo je potrebno prilagoditi 
svojim telesnim zmožnostim in zdravstvenemu stanju. Za začetnike je vedno priporočljiva manj 
intenzivna telesna aktivnost, ki jo v skladu s svojimi sposobnostmi postopoma povečujemo 
(Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana, 2014).  
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Slika 4: Piramida telesne aktivnosti (Maučec Zakotnik idr. 2017) 

Piramida telesne aktivnosti (slika 4) je razdeljena na 4 korake. Prvi oziroma najnižji korak je 
sklop aktivnega življenja, ki povezuje telesno aktivnost z rednimi vsakodnevnimi opravili in bi 
moral biti vsakodnevno vključen v življenje vsakega posameznika. Ta vključuje telesno vadbo, 
ki je lahko zmerna ali intenzivna, vključuje pa tudi nekatere aktivnosti normalnega vsakdanjega 
življenja, kot so dvoriščna in gospodinjska dela. Temu sledijo aerobne vadbe (2. korak), kamor 
prištevamo kolesarjenje, plavanje, različne igre z žogo itd. in se priporoča vsaj 3–4x na teden. 
V tretjem koraku piramide najdemo vaje za moč in gibljivost, ki si jih vsak posameznik izbira 
in uravnava sam, te niso tako nujne za zdravje človeka, so pa priporočljive za mišično moč in 
vzdržljivost. Tovrstne vadbe so priporočljive 2–3x na teden. Na vrhu piramide najdemo najmanj 
zaželeno aktivnost posameznika, to je sedeč življenjski slog oziroma z drugimi besedami 
neaktiven življenjski slog.  

Dolgotrajni neaktiven življenjski slog oziroma sedenje lahko vodi do nastanka kroničnih 
nenalezljivih bolezni in negativno vpliva tudi na zdravje tistih, ki dosegajo priporočila glede 
telesne aktivnosti za zdrav življenjski slog. Priporočila strokovnjakov so: vsak dan čim več 
gibanja in čim manj sedečega načina življenja (Maučec Zakotnik idr. 2017). 

2.4 Druga vedenja 

Na zdrav življenjski slog ne vpliva le zdravo prehranjevanje in telesna aktivnost, temveč še 
drugi dejavniki, za katere sem izbrala skupno ime – druga vedenja. K drugim vedenjem sem 
prištela spanje, stres, alkohol, kajenje in elektronske naprave. Vseh pet naštetih dejavnikov ima  
velik vpliv na zdravje. 

2.4.1 Spanje 

Kot navaja NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) je spanje nujno potrebno za preživetje 
in naravno stanje telesnega počitka. Vsako telo ima notranjo biološko uro, ki opozarja na 
počitek in spanje. Različna skupina ljudi potrebuje različno ur spanca. Količina spanja je 
odvisna tudi od vsakega posameznika, koliko njegovo telo potrebuje. Za mlade oziroma 
študente je priporočljiv čas spanja največ 9 ur. Za študente je spanje pomembno, saj jim pomaga 
pri utrjevanju in ohranjanju spomina in prav tako tudi pri učenju. V času spanja imajo možgani 
možnost, da ponovno obdelajo že naučene informacije, s tem se utrdijo in ohranijo. Veliko 
študentov v izpitnem obdobju uporablja tako imenovani power nap, torej 20-minutno spanje, 
saj se jim med učenjem, ko možgani ne morajo prejemati več informacij, pojavi utrujenost in s 
tem dobijo spet novo možnost za sprejem informacij. Raziskave kažejo, da mladi spijo manj 
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kot odrasli in otroci ter tudi manj, kot je zanje priporočljivo. Zato je pomembno, da spimo 
takrat, ko smo utrujeni, saj spanje vpliva na naše počutje, imunski in živčni sistem ter tudi 
telesni razvoj (Pucelj, b. d.).  

Po podatkih ameriške univerze za medicino so raziskave o spanju pokazale, da vse več 
študentov ne spi dovolj in da obstaja povezava med pomanjkanjem kvalitetnega spanca in 
slabim šolskim uspehom. Ustrezen spanec je bistvenega pomena za dobro počutje, ohranjanje 
zdravega zdravja in doseganje uspešnosti. Ko je študent spočit, se njegov spomin, razmišljanje 
in sposobnost ohranjanja koncentracije zelo izboljšata. Pomanjkanje spanja je eden od glavnih 
razlogov, da študentje dosegajo slabše študijske rezultate (Collage students: getting enough 
sleep is vital to academic success, 2017).  

Priporočila AASM (American Academy of Sleep Medicine) za boljši spanec študentom: 

- pojdite spat pravočasno, da boste imeli priložnost za spanje vsaj 8 do 9 ur; 
- v postelji se ne učite, ne berite, ne uporabljajte telefona, saj je postelja le za spanje; 
- če uporabljate dremeže, naj bodo kratki; 
- za vikend se poskušajte zbujati ob isti uri kot med tednom; 
- popoldan in ponoči se izogibajte kofeinu, saj ta v vašem sistemu ostane več ur in vam 

tako oteži spanje; 
- pred spanjem zatemnite prostor, kjer spite, saj tako vaše telo ve, da bo kmalu spalo; 
- pred spanjem nikoli ne jejte velikih obrokov (Collage students: getting enough sleep is 

vital to academic success, 2017). 

Nacionalna fundacija za spanje (National Sleep Fundation) je pred kratkim objavila nova 
priporočila o spanju, na katere se lahko zdaj opirajo tudi študentje. Priporočila so nastala s 
skupino strokovnjakov in so definirana za vse starostne skupine, kjer so razponi ur spanja zdaj 
širši, kot so bili prej. Za študente, ki so v tej skupini označeni kot ljudje, ki imajo najbolj 
nepravilen vzorec spanja – zaradi izpitov, zgodnjega vstajanja, socializacije itd. – je novo 
priporočilo za spanje od 7 do 9 ur. Za večji časovni razpon so se strokovnjaki odločili zato, ker 
se ljudje razlikujemo tudi v istem starostnem obdobju, tako je naš počitek odvisen od zdravja 
in predvsem življenjskega sloga, ki ga vsak posameznik živi. Pomembno je upoštevati tudi 
druge dejavnike, ki igrajo pomembno vlogo pri kakovosti in količini spanja, zato nekaterim 
študentom zadošča že samo 7 ur spanja, medtem ko drugi potrebujejo 9 ur spanja (Reddick, 
2019). 

Raziskava, ki so jo izvedli na različnih fakultetah v Združenih državah Amerike, je pokazala, 
da študentje čez noč premalo spijo, čez dan pa pogosto uporabljajo dremeže, tudi do 5x dan. 
Tisti, ki premalo spijo, so naslednji dan vedno bolj razdražljivi in imajo slabšo koncentracijo 
pri študijskih obveznostih. Ugotovljeno je bilo, da večina študentov pogosto pred spanjem 
uporablja tehnologijo, kot so mobilni telefoni, TV, računalnik, iPad itd. In kot kaže literatura, 
je prisotnost medijskih/elektronskih naprav v sobi povezana s tem, da težje zaspimo in z znatno 
izgubo mirnega spanca. Najpogostejša posledica uporabe tehnologije pred spanjem je 
pomanjkanje spanja. Študenti so se strinjali, da imajo nepravilen vzorec spanja in izrazili željo 
po spremembah, vendar vzrok v pomanjkanju spanja pripisujejo le študijskim obveznostim, za 
obšolske dejavnosti (kot so zabave, druženje, šport itd.) pa menijo, da te ne vplivajo negativno 
na njihov spanec (Herrmann, Palmer, Sechrist in Abraham, 2018). 

2.4.2 Stres 

Stres je naravna in normalna reakcija, s katerim se srečujemo vsi. Je nekaj, kar poruši naše 
ravnovesje oziroma ritem v našem življenju in to obravnavamo kot stresor. Stresorji so lahko 
manjši (npr. gneča na cesti) ali večji (npr. smrt v družini), zunanji (npr. rok za oddajo neke 
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naloge na faksu) ali notranji (npr. skrbi, črne misli), negativni (npr. prometna nesreča) ali 
pozitivni (npr. rojstvo otroka). Vsak posameznik isti stres doživlja drugače, ta ni odvisen le od 
samega stresorja, ampak v veliki meri predvsem od tega, kako na ta stresor gledamo in koliko 
se počutimo sposobni, da se s stresno situacijo spoprimemo. Določena mera stresa vsakemu 
kdaj pa kdaj koristi, saj nam stres pomaga, da se s težavo ali nalogo bolje spoprimemo, nam da 
večjo moč in koncentracijo. Takšen prijeten stres je kratek, ki hitro izgine, če ta traja dalj časa 
oziroma je premočan, pa lahko postane vir težav, saj negativno vpliva na naše duševno in 
telesno zdravje. Najpogostejši neprijetni simptomi stresa se odražajo na štirih ravneh 
posameznika – na telesu, čustvih, vedenju in mislih. To so pospešen srčni utrip, glavobol, 
prebavne motnje, napetost, razdražljivost, pomanjkanje volje, težave s spanjem ter tudi 
negativne misli (Polčnik idr., 2018).  

Če stres traja dalj časa in ga je naenkrat preveč, se med tem izloča škodljiv hormon kortizol, ki 
slabi imunski sistem in posledično je človeški organizem zato energijsko izčrpan (Povše, 2010).  

 

Slika 5: Odražanje simptomov stresa (Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana, 2014) 

Raziskave kažejo, da morajo študentje izboljšati svoje družbene spretnosti, saj pomanjkanje teh 
spretnosti povzroča, da notranji stres postane zunanji stres (Öner Altoik in Üstün, 2013). 

Med drugim obstajajo študije, ki so pokazale, da pri doživljanju stresa obstajajo tudi razlike v 
spolu; tako je ena izmed raziskav pokazala, da študentke pogosteje doživljajo stres in večkrat 
poročajo o splošni stopnji stresa kot pa študenti (Broughman, Zail, Mendoza in Miller, 2009).  

Študenti so bolj izpostavljeni stresu kot mladi, ki ne študirajo, saj imajo večji pritisk s strani 
študija, izpitov, vrstnikov, drugih študijskih in obštudijskih obveznosti ter tudi s strani staršev. 
Pri teh se zviša raven stresa in poveča možnost za pojav telesnih in psiholoških simptomov na 
zdravje (Behere, Yadav in Behere, 2011). 

Shaikh in Deschamps (2006) ugotavljata, da se študentje najpogosteje srečujejo z visoko ravnjo 
stresa, zato se velikokrat soočajo tudi s pomanjkanjem časa in energije. Pravita, da stres 
negativno vpliva na duševno in telesno zdravje študentov, študijsko uspešnost in njihovo 
socialno življenje.  
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Rogač (2010) je v svoji raziskavi ugotovila, da so se povečini vsi študentje (97,6 %) že srečali 
s stresno situacijo. Študenti najpogostejše vzroke stresa pripisujejo ravno študiju, natančneje 
izpitom in premalo časa za učenje. Med pogostejše stresne situacije, s katerimi se srečujejo 
študenti, še lahko prištejemo negativne misli, nezdravo življenjsko okolje, družina, težave s 
prijatelji, bolezni itd. (Rogač, 2010). 

2.4.3 Alkohol 

Odvisnost od alkohola je najbolj razširjena vrsta odvisnosti in odvisnost, do katere je družba 
najbolj strpna. Alkohol je hitro dostopen, marsikdo si ga sam pridela tudi doma (Kambič 
Budkovič, 2013). 

Evropska Unija se po porabi alkohola uvršča na prvo mesto na svetu. Raziskave so pokazale, 
da odrasla oseba Evropske Unije na leto spije 11 litrov čistega alkohola, največ se popije piva, 
sledi vino in žgane pijače. Slovenija je med državami članicami EU na petem mestu po skupni 
porabi alkohola na prebivalca, čeprav zadnja leta beležimo trend padanja visoko tveganega 
opijanja v Sloveniji (Alkohol v Sloveniji, 2014). 

Med študenti v Sloveniji je pitje alkoholnih pijač velik problem. Študentje najpogosteje 
posegajo po alkoholu zaradi užitka, dobrega počutja, zabave, sproščenosti in tudi pogumnosti. 
Veliko jih uživa alkohol zaradi svoje družbe ter počutja manjvrednosti, saj alkohol med mladimi 
predstavlja neke vrste vstopnico v različne skupnosti. V Sloveniji je bil leta 2003 sprejet Zakon 
o omejevanju porabe alkohola, ki striktno določa prepoved prodajanja alkoholnih pijač osebam, 
mlajšim od 18 let. S tem zakonom je Slovenija skušala mladim preprečiti in omejiti dostop do 
alkoholnih pijač, vendar pa se kljub temu nezdravo uživanje alkohola med mladimi še vedno 
povečuje in je rastoč svetovni problem v mnogih državah. Raziskava, opravljena na Univerzi v 
Ljubljani, je pokazala, da študenti bolj tvegano posegajo po pitju alkoholnih pijač kot pa 
študentke. Rezultati med študenti zdravstvene nege so  pokazali, da največ študentk posega po 
pitju žganih pijač, najmanj po vinu, medtem ko največ študentov posega po pivu in najmanj po 
žganih pijačah. Pri tej raziskavi je bilo prav tako ugotovljeno, da med študenti v pogostosti 
uživanja alkohola glede na letnik študija ni značilnih razlik. Tako so raziskovalci podali sklep, 
da je potrebno med študenti širiti promocijo zdravja ter preprečevati in zmanjševati uživanje 
alkohola, saj so rezultati raziskav skrb vzbujajoči (Munda, Hlastan Ribič in Čuček Trifkovič, 
2016).   

2.4.4 Kajenje 

Mineva že več kot sto let od pojava svetovne epidemije kajenja, ko so se v industrijah začele 
izdelovati cigarete. V razvitih deželah je danes kajenje glavni vzrok bolezni in smrti, saj je na 
svetu po ocenah več kot 1,2 milijarde kadilcev. Za redne kadilce je napovedana dvajset let 
krajša življenjska doba, saj pravijo, da kolikor več in dlje kdo kadi, kolikor mlajši je pričel 
kaditi, toliko več škode utrpi njegovo zdravje (Kambič Budkovič, 2013).  

Kajenje je za zdravje škodljivo, ne le za tiste, ki kadijo, temveč tudi za prisiljene pasivne 
kadilce, ki vdihujejo dim. Glavne škodljive snovi v cigaretah so nikotin, katran in ogljikov 
monoksid. Največ kadilcev začne kaditi v najstniških letih in večina teh je ozaveščena o 
škodljivosti kajenja, vendar to še vseeno počnejo. Velik vzrok kajenja pri mladih se pripisuje 
družbi in pogosto načinu premagovanja neugodja ali celo strahu (Karpljuk, Videmšek in Zajc, 
2003). 

Če študentom postavimo vprašanje, zakaj kadijo, ne bomo dobili poglobljenih odgovorov, saj 
dobra tretjina tistih, ki so že kadili, pokadi prvo cigareto iz radovednosti, dobra četrtina zaradi 
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družbe, desetina pa niti ne ve, zakaj so prižgali prvo cigareto. Vsak dan je vsaj eno cigareto 
pokadilo slabih 20,0 % slovenskih prebivalcev (Stergar, 2004). 

2.4.5 Elektronski mediji 

Zavedati se moramo, da živimo v času, kjer so nove oblike množičnih medijev spremenile nas 
in družbo, v kateri živimo in tako se je spremenil pogled posameznika na dojemanje sveta v 
načinu medsebojne komunikacije.  

Termin medij je zelo težko definirati, saj so razlike med mediji postale nejasne. Klasična 
definicija, ki jo je definiral Berger (1995), pravi, da medij označuje način prenašanja določene 
vrste besedila. Tako poznamo elektronske medije in tiskane medije (Berger, 1995). 

Livingstonova (2002) navaja, da se vpliv medijev širi na vsa področja mladih in da ne moremo 
več razmejiti njihovega prostega časa od izobraževanja. V današnjem svetu se vedno bolj 
uporablja multitasking oziroma večopravilnost, kar pomeni, da mladi naenkrat uporabljajo dva 
ali več medijev hkrati (npr. ko uporabljajo mobilni telefon, še zraven brskajo po internetu). V 
raziskavi Kaiser Family Fundation je več kot polovica (58,0 %) mladih izjavila, da običajno 
uporabljajo vsaj dva medija hkrati (Rideout, Foehr in Roberts, 2010). 

Nekoč je bil glavni razlog za naraščanje popularnosti televizije v tem, da je ta začela nuditi 
vedno širši spekter vsebin, tako zabavnih kot izobraževalnih in pogled nazaj tistim, ki so 
zamudili želeno vsebino. Mediji pomembno vplivajo na življenjski slog mladih, saj 
pripomorejo k temu, da mladi čim več svojega prostega časa posvetijo sedečemu načinu 
življenja. Sedeč način življenja lahko pusti negativne posledice na posameznika, posledično 
lahko vpliva tudi na indeks telesne mase. Rideout idr. (2010) navajajo, da je leta 1999  v ZDA 
dostop do interneta imelo 47,0 % mladih (starih med 8 in 18 let). Leta 2010 se je ta številka 
znatno povečala, v ZDA je leta 2010 dostop do interneta imelo kar 84,0 % mladostnikov. 

Čeprav je za gledanje televizije uporabljenih več metodologij, je študija Ball State University 
pokazala, da povprečna odrasla oseba v ZDA nameni vsak dan 5 ur gledanju televizije. 
Vključno z gledanjem televizije preživijo do 8 ur in 30 minut dnevno pred določenim zaslonom 
(kamor prištevamo še mobilne naprave, stacionarni in prenosni računalnik). Medtem, ko mladi 
v Sloveniji (stari od 16 do 25 let) za  gledaje televizije porabijo povprečno 2 uri na dan (Flere 
idr., 2014).  

Kot pravijo Flere idr. (2014) ima tudi v Sloveniji večina mladih, starih med 15 in 19 let, dostop 
do interneta, tukaj govorimo o kar 99,8 % deležu. Dostop do interneta jim je omogočen bodisi 
od doma, preko mobilnih telefonov ali drugod, kjer imajo možnost dostopa do wifija. Vključno 
z uporabo interneta na mobilnih telefonih ali tabličnih računalnikih uporabljajo mladi v 
Sloveniji internet v povprečju 4 ure na dan.  

Najbolj priljubljena aktivnost za uporabo interneta med mladimi v Sloveniji je komuniciranje s 
prijatelji in drugimi (86,0 %), sledi ji obiskovanje spletnih družbenih omrežij (85,0 %) in 
pošiljanje elektronske pošte (84,0 %). Med priljubljene aktivnosti sodi iskanje raznih 
informacij, gledanje video vsebin, poslušanje glasbe, branje novic in prenašanje stvari s spleta 
(na 70 %) (Rideout idr., 2010).  

Pretekle študije so pokazale obstoj razlik med spoloma pri internetnih dejavnostih. Ugotovljeno 
je bilo, da dekleta pogosteje uporabljajo internet za pošiljanje e-pošte, pogosteje obiskujejo 
spletne strani in se pogosteje družijo in komunicirajo preko interneta. Tudi za fante so bile 
ugotovitve podobne, čeprav je na prvem mestu pri fantih igranje spletnih iger in šele na to vse 
ostale dejavnosti. Tudi raziskava o uporabi Facebooka je pokazala, da so dekleta bolj odvisna 
od Facebooka kakor fantje in da jim ta povzroča negativno samopodobo. V Sloveniji mladi 
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preživijo več časa z uporabo interneta na mobilnih napravah, prenosnih in tabličnih 
računalnikih kot gledanjem televizije (Flere idr., 2014). 

3 EMPIRIČNI DEL  

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V sodobni družbi je vedno večji poudarek na zdravem načinu življenja oziroma zdravem 
življenjskem slogu, ki pomaga ohranjati in izboljševati naše zdravje in dobro počutje ljudi. Za 
ohranjanje in vzdrževanje zdravega življenjskega sloga lahko poskrbimo tako, da se zdravo 
prehranjujemo, smo dovolj telesno aktivni, spimo zadosti ur, omejimo uporabo elektronskih 
medijev, ne kadimo, ne pijemo alkoholnih pijač ter obvladujemo stres. Življenjski slog so 
navade posameznika, ki pa se običajno v različnih obdobjih življenja spremenijo. Tako se 
pogosto spremeni tudi življenjski slog študentov. Zato je študijsko obdobje še posebej 
pomembno obdobje za ohranjanje zdravega življenjskega sloga.  

3.1.1 Cilji raziskave 

V sklopu magistrskega dela sem ugotavljala, kakšen je odnos študentov do zdravega 
življenjskega sloga, ali študenti upoštevajo smernice zdravega življenjskega sloga in v kolikšni 
meri tem zaupajo, ter ali študenti, ki v času študija poslušajo vsebine zdravega življenjskega 
sloga, živijo bolj zdrav življenjski slog kot študenti, ki v času študija ne poslušajo vsebin o 
zdravem življenjskem slogu. Prav tako me je zanimalo, ali obstaja razlika med študenti v 
odnosu do zdravega življenjskega sloga in zdravega načina prehranjevanja glede na izbrano 
smer študija. 

3.1.2 Raziskovalna vprašanja 

Glede na raziskovalni problem sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja. 

1. Kakšen je odnos študentov do zdravega življenjskega sloga? 
2. Ali študenti upoštevajo smernice zdravega življenjskega sloga in v kolikšni meri 

zaupajo tem smernicam? 
3. Ali študenti, ki v času študija poslušajo vsebine zdravega življenjskega sloga, živijo bolj 

zdrav življenjski slog? 
4. Kako se, glede na izbrano smer študija, razlikuje odnos do zdravega načina 

prehranjevanja?  

3.2 METODA RAZISKOVANJA 

Magistrsko delo temelji na  deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi raziskovanja. 
Za raziskavo sem uporabila kvantitativno tehniko zbiranja podatkov. 

3.2.1 Opis merskega instrumenta 

Za namen raziskave sem pripravila vprašalnik, ki so ga izpolnili študenti različnih študijskih 
smeri (Priloga 1). 

Vprašalnik je vseboval vprašanja več vsebinskih sklopov. V prvem sklopu vprašalnika sem 
zbirala demografske podatke o študentih (spol, študijski program, bivanje v času študija), v 
drugem sklopu, o prehrani, se vprašanja vsebinsko navezujejo na naslednja področja: 

-  znanje študentov o priporočljivosti dnevnih obrokov; 
-  pogostosti uživanja posameznih obrokov in posameznih živil; 
-  pogostosti različnega načina prehranjevanja; 
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-  prehranjevalne navade v času študija.  

V tretjem sklopu, ki se je navezoval na telesno aktivnost, me je zanimala ocena telesne 
aktivnosti vsakega posameznika in koliko časa na teden namenijo telesni aktivnosti. Četrti sklop 
so druga vedenja, kamor sem vključila vprašanja o povprečnih urah spanja, uporabi 
elektronskih naprav, pogostosti pitja alkoholnih pijač, pogostosti kajenja in pogostosti 
doživljanja stresa. V zadnjem, petem, sklopu – stališča do zdravega življenjskega sloga – me je 
zanimalo, kako pomembno se študentom zdi spremeniti določene navade v svojem 
življenjskem slogu in kako po njihovem mnenju določeni dejavniki vplivajo na zdravje.  

Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa. Stališča in stopnjo strinjanja se je ocenjevalo z 
večstopenjsko ocenjevalno lestvico. Vprašanja, s katerimi sem preverjala odnos študentov do 
zdravega življenjskega sloga, so bila zastavljena tako, da sem odgovore študentov lahko 
primerjala z ugotovitvami, ki so bile objavljene v strokovni in znanstveni literaturi.  

3.2.2 Opis vzorca  

Vzorec je neslučajnostni in namenski. V raziskavo je bilo zajetih 236 študentov  iz treh različnih 
fakultet Univerze v Ljubljani. Vzorec sem razdelila v dve skupini. Prvo skupino (Skupina 1) je 
sestavljalo 121 študentov, ki so v študijskem programu poslušali vsebine o zdravem 
življenjskem slogu, to so študentje Pedagoške fakultete, smer dvopredmetni učitelj biologija – 
gospodinjstvo in dvopredmetni učitelj gospodinjstvo – kemija (primer predmeta: načrtovanje 
prehrane), študentje Biotehniške fakultete, smer živilstvo in prehrana (primer predmeta: osnove 
prehrane) ter študentje Zdravstvene fakultete smer babištvo (primer predmeta: varovanje 
zdravja), sanitarno inženirstvo (primer predmeta: prehrana z dietetiko) in zdravstvena nega 
(primer predmeta: javno zdravje z epidemiologijo in prehrana). Drugo skupino (Skupina 2) je 
sestavljalo 115 študentov, ki v svojem študijskem programu niso poslušali vsebin o zdravem 
življenjskem slogu, to so študentje 1. in 3. letnika Pedagoške fakultete, smer razredni pouk.   

Preglednica 1: Struktura vzorca študentov, ki so poslušali vsebine o zdravem življenjskem slogu 

Skupina 1 f f % 

Biologija –  gospodinjstvo 24 19,8 

Gospodinjstvo – kemija 12 9,9 

Živilstvo in prehrana 25 20,7 

Babištvo 26 21,5 

Sanitarno inženirstvo 25 20,7 

Zdravstvena nega 9 7,4 

Skupaj 121 100 

 

 

Preglednica 2: Struktura vzorca študentov, ki niso poslušali vsebin o zdravem življenjskem slogu 

Skupina 2 f f % 

Razredni pouk 1. letnik 66 57,4 

Razredni pouk 3. letnik 49 42,6 

Skupaj 115 100 
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3.2.3 Statistična obdelava podatkov  

Podatke, zbrane s pomočjo vprašalnika, sem analizirala z računalniškima programoma 
Microsoft Office Excel in IBM SPSS Statistics 22. Podatke sem analizirala na ravni 
deskriptivne in inferenčne statistike, s katero sem ugotavljala razlike analiziranih vrednosti 
glede na predvidene spremenljivke. Rezultate sem predstavila v preglednicah. Merilo statistične 
pomembnosti je bila stopnja tveganja 0,05.  

3.3 REZULTATI Z RAZPRAVO  

V nadaljevanju empiričnega dela so predstavljeni rezultati, ki sem jih pridobila v času 
raziskave. Rezultati so predstavljeni po posameznih vsebinskih sklopih: prehrana, telesna 
aktivnost, druga vedenja (spanje, alkohol, kajenje, elektronski mediji, stres) in stališča do 
zdravega življenjskega sloga študentov.  

3.3.1 Prehrana  

Ker Deshpande, Basil in Basil (2009) trdijo, da se študentje neredno prehranjujejo, me je 
zanimalo, kako dobro študentje poznajo priporočilo o uživanju števila dnevnih obrokov. 

Preglednica 3: Poznavanje priporočila o številu zaužitih dnevnih obrokov glede na študijsko skupino 

Študijska 
skupina* 

1 obrok 2 obroka 3 obroke 4 obroke 5 obrokov 
 

 
M 

 
SD 

 
t 

 
α 

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

1 0 0 1 1,8 9 7,4 13 10,7 98 81,0 4,72 0,64 0,175 0,861 
2 0 0 0 0 12 10,4 10 8,7 93 80,9 4,70 0,65 

Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  
*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi vrednosti (1 - 1 obrok, 2 – 2 obroka, 3 – 3 obroke, 4 – 4 obrok3, 5 – 5 obrokov). 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc, t-test za neodvisne vzorce ni pokazal 
statistično pomembnih razlik (α = 0,861) glede ocene študentov, koliko obrokov na dan je 
priporočljivo zaužiti. Podatkov ne moramo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko 
trdimo, da so študenti obeh skupin ozaveščeni o priporočljivosti uživanja dnevnih obrokov, saj 
je 80,0 % vseh študentov mnenja, da je na dan priporočljivo zaužiti 5 obrokov, kot tudi navajajo 
Hlastan Ribič idr. (2008). Tako lahko trdimo, da večina študentov ve, da je na dan priporočljivo 
zaužiti 5 obrokov hrane. 

Gabrijelčič Blenkuš (2009) navaja, da naj bi študentje izpuščali predvsem zajtrk in ker se je 
problem začel pojavljati tudi pri izpuščanju vsakodnevnega kosila, so študentje odgovorili tudi 
na vprašanje, kolikokrat na teden zaužijejo posamezne obroke.  
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Preglednica 4: Pogostost uživanja priporočenih obrokov glede na študijsko skupino 

Pogostost 
uživanja 

posameznih 
obrokov 

Študijska 
skupina* 

Nikoli 
 

(1) 

Nekajkrat 
na mesec 

(2) 

1 – 3 krat 
na teden 

(3) 

4 – 6 krat 
na teden 

(4) 

Vsak dan 
 

(5) 

 
χχχχ2 
 

 
α 

f f % f f % f f % f f % f f % 
Zajtrk 1 2 1,7 8 6,6 17 14,0 18 14,9 76 62,8 0,796 0,939 

2 2 1,7 11 9,6 16 13,9 18 15,7 68 59,1 
Dopoldanska 
malica 

1 16 13,3 25 20,8 30 25,0 25 20,8 24 20,0 8,269 0,082 
2 9 7,9 25 21,9 39 34,2 30 26,3 11 9,6 

Kosilo 1 1 0,8 1 0,8 6 5,0 19 15,7 94 77,7 6,811 0,146 
2 0 0 3 2,6 12 10,4 24 20,9 76 66,1 

Popoldanska 
malica 

1 8 6,6 26 21,5 45 37,2 21 17,4 21 17,4 2,872 0,579 
2 10 8,8 28 24,6 35 30,7 26 22,8 15 13,2 

Večerja 1 3 2,5 8 6,6 15 12,4 29 24,0 66 54,5 8,393 0,078 
2 0 0 11 9,6 24 20,9 32 27,8 48 41,7 

Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  

Iz preglednice 4 je razvidno, da večina študentov (61,0 %) zaužije zajtrk vsak dan. Podobno so 
ugotovili tudi v Grčiji, kjer 69,0 % študentov zdravstvene nege vsakodnevno zajtrkuje 
(Evagelou idr., 2014). Vsakodnevno malico uživajo redko, kosilo pa vsak dan zaužije 72,0 % 
študentov. Kar je manj, kot navaja Gabrijelčič Blenkuš (2009), da 88,2 % študentov manj 
pogosto vsakodnevno zaužijejo kosilo. Vsak dan večerjo uživa 48,3 % študentov, čeprav 
študenti študijske skupine 1 (54,4 %) pogosteje uživajo večerjo vsak dan kot pa študenti 
študijske skupine 2 (41,7 %). Študenti neredno uživajo priporočene obroke, čeprav se zavedajo 
priporočil, ki  navajajo uživanje 5 obrokov na dan. Ocenjujem, da je vzrok za neredno uživanje 
dnevnih obrokov v ritmu študijskega procesa študentov, ki jim ne dopušča časa za uživanje 5 
obrokov na dan. Med študijskima skupinama ni statistično pomembnih razlik glede pogostosti 
uživanja zajtrka, dopoldanske malice, kosila, popoldanske malice in večerje.  

Ker večina študentov odide študirat v kraj, ki je oddaljen od doma, me je zanimalo, na kakšen 
način se študentje prehranjujejo in kako pogosto se prehranjujejo na opisan način.  

Preglednica 5: Pogostost načina prehranjevanja glede na študijsko skupino 

Način 
prehranjevanja 

Študijska 
skupina* 

Nikoli 
 
 
 

(1) 

Redko 
(manj kot 
dvakrat 

na mesec) 
(2) 

Občasno 
(nekajkrat 
na mesec) 

 
(3) 

Pogosto 
(večkrat 
na teden) 

 
(4) 

Zelo 
pogosto 

(vsak 
dan) 
(5) 

 
 

M 

 
 

SD 

 
 
t 

 
 
α 

f f % f f % f f % f f % f f % 
Hrano si 
pripravim sam. 

1 0 0 6 5,0 32 26,4 55 45,5 28 23,1 3,87 0,83 0,797 0,426 
2 1 0,9 5 4,3 32 27,8 57 49,6 20 17,4 3,78 0,81 

Jem v 
študentski 
restavraciji. 

1 7 5,8 25 20,7 40 33,1 40 33,1 9 7,4 3,16 1,02 -
0,526 

0,599 
2 2 1,7 14 12,2 58 50,4 37 32,2 4 3,5 3,22 0,76 

Hrano mi 
pripravijo 
starši ali drugi. 

1 15 12,4 10 8,3 41 33,9 43 35,6 12 9,9 3,22 1,14 -
2,292 

0,023 
2 2 1,7 13 11,3 37 32,2 46 40,0 16 13,9 3,54 0,93 

Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  
*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto). 

V preglednici 5 so predstavljeni rezultati, kako pogosto se študentje prehranjujejo na opisan 
način. Študentje si najpogosteje hrano pripravijo sami, najmanj pogosto pa obiskujejo 
študentske restavracije. Skoraj polovica, kar 50,4 % študentov iz študijske skupine 2, le 
nekajkrat na mesec uživa hrano v študentski restavraciji. Med študenti ni statistično pomembnih 
razlik glede pogostosti pripravljanja hrane samostojno in koliko krat gredo jest v študentsko 



Barbarič, S. (2019). Odnos študentov do zdravega življenjskega sloga. Magistrsko delo. Ljubljana, 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

22 
 

restavracijo – torej koristijo študentske bone za prehrano. Medtem pa so se pokazale statistično 
pomembne razlike glede tega, kolikokrat hrano študentom pripravijo starši ali drugi.  

Študenti v svojem študijskem času preživijo večino časa na fakultetah, kjer poslušajo 
predavanja. Ker jim čas ne dopušča, da bi uživali malico, me je zanimalo, katero hrano si 
študenti na predavanja prinesejo od doma.  

Preglednica 6: Uživanje hrane v času predavanj, ki jo študentje prinesejo od doma, glede na študijsko 
skupino 

Vrsta hrane Študijska 
skupina* 

Nikoli 
 
 
 

(1) 

Redko 
(manj kot  
dvakrat 

na mesec) 
(2) 

Občasno 
(nekajkrat 
na mesec) 

 
(3) 

Pogosto 
(večkrat 
na teden) 

 
(4) 

Zelo 
pogosto 

(vsak 
dan) 
(5) 

 
 

M 

 
 

SD 

 
 
t 

 
 
α 

f f % f f % f f % f f % f f % 
Sadje 1 11 9,1 18 14,9 28 23,1 43 35,5 21 17,4 3,37 1,19 1,626 0,105 

2 15 13,0 15 13,0 37 32,2 37 32,2 11 9,6 3,12 1,16 
Zelenjava 1 55 45,5 25 20,7 16 13,2 18 14,9 7 5,8 2,15 1,30 2,877 0,004 

2 71 61,7 19 16,5 15 13,0 8 7,0 2 1,7 1,70 1,05 
Doma 
pripravljena 
jed npr. solata, 
testenine … 

1 54 44,6 22 18,2 22 18,2 18 14,9 5 4,1 2,13 1,24 2,234 0,026 
2 66 57,4 23 20,0 12 10,4 12 10,4 2 1,7 1,79 1,10 

Prigrizki (žitne 
ploščice, 
čokolada, 
oreščki, keksi 
…) 

 
1 

6 5,0 18 14,9 40 33,1 44 36,4 13 10,7 3,33 1,02 -
1,597 

0,112 

2 7 6,1 10 8,7 31 27,0 47 40,9 20 17,4 3,55 1,07 

Kruh in 
pekovski 
izdelki npr. 
rogljiček 

1 22 18,2 21 17,4 40 33,1 28 23,1 10 8,3 2,86 1,20 0,746 0,456 
2 23 20,0 32 27,8 22 19,1 28 24,3 10 8,7 2,74 1,27 

Jogurt 
 

1 30 29,8 21 17,4 30 24,8 28 23,1 6 5,0 2,56 1,27 1,293 0,197 
2 37 32,2 24 20,9 33 28,7 18 15,7 3 2,6 2,36 1,16 

Pijača 1 12 9,9 11 9,1 9 7,4 15 12,4 74 61,2 4,06 1,39 -
3,443 

0,001 
2 2 1,7 3 2,6 8 7,0 15 13,0 87 75,5 4,58 0,87 

Hrano kupim 
v avtomatu s 
hrano 

1 29 24,0 55 45,5 29 24,0 7 5,8 1 8,0 2,14 0,88 0,310 0,757 
2 35 30,3 40 34,8 33 28,7 7 6,1 0 0 2,10 0,91 

Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  
*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto). 

Preglednica 6 predstavlja rezultate o izbiri hrane, ki si jo študenti prinesejo na predavanja od 
doma. Iz navedenih vrednosti vidimo, da študenti najpogosteje na predavanja prinesejo pijačo         
(M = 4,32), prigrizke (M = 3,44) in sadje (M = 3,25).  Medtem, ko doma pripravljene jedi           
(M = 1,96) redkokdaj prinesejo s sabo na predavanja, prav tako tudi manj pogosto kupijo hrano 
v avtomatu (M = 2,12). 33,85 % vseh študentov si večkrat na teden prinese na predavanja sadje. 
Skoraj polovica vseh študentov nikoli oziroma redko na predavanja prinese jogurt in 45,5 % 
študentov študijske skupine 1 pogosteje kupuje hrano v avtomatu kot študenti študijske skupine 
2 (34,8 %). Med študenti študijske skupine 1 in študenti študijske skupine 2 ni statistično 
pomembnih razlik pri izbiri sadja, prigrizkov, kruha in pekovskih izdelkov, jogurta in hrane, ki 
se dobi v avtomatu. V vzorcu so se pokazale statistično pomembne razlike pri izbiri zelenjave, 
doma pripravljenih jedi in pijače. 61,7 % študentov študijske skupine 2 si zelenjave na 
predavanja ne prinese nikoli, medtem ko si 20,7 % študentov iz študijske skupine 1 nekajkrat 
na mesec prinese s sabo na predavanja zelenjavo. Doma pripravljenih jedi si večina vseh 
študentov (51,0 %) nikoli ne prinese na predavanja, tukaj govorimo o 57,4 % študentov 
študijske skupine 2 in 44,6 % študentov študijske skupine 1. Večina vseh študentov si pijačo na 
predavanja prinese vsak dan, medtem ko je delež teh večji pri študentih študijske skupine 2 
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(75,5 %). Iz rezultatov v preglednici 6 lahko opazimo, da si študenti študijske skupine 1 na 
predavanja pogosteje prinašajo malico kot ostali študenti.   

 

Preglednica 7: Odnos študentov do pomembnosti priporočil o zdravem prehranjevanju glede na študijsko 
skupino študentov 

Prehranska 
priporočila 

Študijska 
skupina* 

Zelo 
nepomembno 

 
 

(1) 

Nepomembno 
 
 
 

(2) 

Niti 
nepomembno, 

niti 
pomembno 

(3) 

Pomembno 
 
 
 

(4) 

Zelo 
pomembno 

 
 

(5) 

 
 

M 

 
 

SD 

 
 
t 

 
 
α 

f f % f f % f f % f f % f f % 
Jej malo 
sladkorja in 
sladkih 
živil. 

1 1 0,8 0 0 12 9,9 50 41,3 58 47,9 4,36 0,73 2,362 0,019 
2 2 1,7 2 1,7 17 14,8 54 47,0 40 34,8 4,11 0,85 

Jej izdelke 
z manj 
maščob. 

1 2 1,7 8 6,6 35 28,9 54 44,6 22 18,2 3,71 0,89 -
0,388 

0,698 
2 3 2,6 6 5,2 29 25,2 55 47,8 22 19,1 3,76 0,91 

Ne dosoljuj 
hrane.  

1 1 0,8 3 2,5 27 22,3 50 41,3 40 33,1 4,03 0,86 0,003 0,015 
2 6 5,2 7 6,1 30 26,1 42 36,5 30 26,1 3,72 1,08 

Jej 
polnozrnata 
živila. 

1 1 0,8 5 4,1 23 19,0 47 38,8 45 37,2 4,07 0,89 0,740 0,037 
2 4 3,5 5 4,3 28 24,3 51 44,3 27 23,5 3,82 0,93 

Jej malo 
ocvrte 
hrane. 

1 1 0,8 1 0,8 9 7,4 50 41,3 60 49,6 4,38 0,73 0,532 0,108 
2 0 0 4 3.5 16 13,9 46 40,0 49 42,6 4,22 0,81 

Jej dovolj 
zelenjave. 

1 3 2,5 1 0,8 4 3,3 24 19,8 89 73,6 4,61 0,81 0,707 0,835 
2 0 0 3 2,6 3 2,6 32 27,8 77 67,0 4,59 0,64 

Jej dovolj 
sadja. 

1 1 0,8 2 1,7 8 6,6 34 28,1 76 62,8 4,50 0,77 0,668 0,440 
2 0 0 1 0,9 4 3,5 38 33,0 72 62,5 4,57 0,61 

Jej manj 
predelano 
hrano. 

1 3 2,5 1 0,8 17 14,0 51 42,1 49 40,5 4,17 0,88 0,821 0,714 
2 1 0,9 4 3,5 21 18,3 44 38,3 45 39,1 4,14 0,87 

Uživaj 5 
obrokov na 
dan. 

1 2 1,7 8 6,6 25 20,7 45 37,2 41 33,9 3,95 0,98 0,103 0,847 
2 2 1,7 4 3,5 22 19,1 54 47,0 33 28,7 3,97 0,88 

Izogibaj se 
sladkim 
pijačam.  

1 2 1,7 1 0,8 3 2,5 36 29,8 79 65,3 4,56 0,74 0,087 0,006 
2 1 0,9 3 2,6 13 11,3 44 38,3 54 47,0 4,28 0,83 

Pij vodo. 1 1 0,8 2 1,7 2 1,7 9 7,4 107 88,4 4,810 0,62 0,058 0,348 
2 0 0 0 0 1 0,9 13 11,3 101 87,9 4,868 0,36 

Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  
*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice ( 1 – zelo nepomembno, 2 – nepomembno, 3 – niti nepomembno, niti 
pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno). 

Preglednica 7 prikazuje rezultate o pomembnosti navedenih prehranskih priporočil. Rezultati 
kažejo, da se študenti zavedajo pomembnosti navedenih prehranskih priporočil, saj ovrednotijo 
vsa navedena prehranska priporočila kot pomembna oziroma zelo pomembna. Študenti 
pripisujejo kot pomembno oziroma zelo pomembno prehransko priporočilo predvsem pitju 
vode (M = 4,84), izogibanju sladkim pijačam (M = 4,42), zadostnemu vnosu zelenjave (M = 
4,6) in uživanju dovolj sadja (M = 4,53). 

Glede pomembnosti upoštevanja prehranskih priporočil o maščobah, ocvrti hrani, zelenjavi, 
sadju, predelani hrani, petih obrokih in pitju vode ni statistično pomembnih razlik med študenti 
študijske skupine 1 in 2. Veliki večini študentov študijske skupine 2 se zdi bolj pomembno, da 
se v prehrani uživa izdelke z manj maščob (66,9 %), da se uživa dovolj zelenjave (94,8 %) in 
sadja (95,5 %) ter da se uživa 5 obrokov na dan (75,5 %), medtem ko se študentom študijske 
skupine 1 zdi pomembneje uživati malo sladkorja in sladkih živil (89,2 %), da se hrana ne 
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dosoljuje (74,4 %), omejevanje uživanja ocvrte (90,6 %) in predelane (82,6 %) hrane, uživanje 
polnozrnatih živil (76 %), izogibanje sladkih pijač (95,1 %) in pitje čim več vode (95,8 %).  

Statistično pomembne razlike so se pokazale pri pomembnosti upoštevanja naslednjih 
prehranskih priporočil: jej malo sladkorja in sladkih živil, ne dosoljuj hrane, jej polnozrnata 
živila in izogibaj se sladkim pijačam. Vsa našteta priporočila se zdijo pomembnejša študentom 
študijske skupine 1. Sklepam lahko, da se študenti obeh študijskih skupin zavedajo 
pomembnosti upoštevanja priporočil o zdravem prehranjevanju, vendar dajo študenti študijske 
skupine 1 vseeno večjo pomembnost upoštevanju teh. Ocenjujem, da so študenti študijske 
skupine 1 bolje ozaveščeni o zdravi prehrani, kar lahko pripišem boljšemu znanju, ki vpliva 
posledično na stališča in vedenje študentov. 

Preglednica 8: Pogostost uživanja posamezne hrane in pijače glede na študijsko skupino 

Pogostost 
uživanja 

posamezne 
hrane in pijače 

Študijska 
skupina* 

Nikoli 
 

(1) 

1–3x na 
mesec 

 (2) 

1–4x na 
teden  

(3) 

5–6x na 
teden 

(4) 

1x na dan 
 

(5) 

Več krat 
na dan 

(6) 

 
 

χχχχ2 

 
 
α 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Sadje 1 0 0 6 5,0 16 13,3 28 23,3 40 33,3 30 25,0 5,731 0,220 

2 0 0 3 1,8 25 21,7 22 19,1 32 27,8 34 29,6 
Zelenjava 1 2 1,7 4 3,3 18 15,0 26 21,7 41 33,3 30 25,0 2,704 0,746 

2 1 0,9 6 5,2 22 19,1 27 23,5 38 33,0 21 18,3 
Ribe 1 11 9,1 75 62,0 28 23,1 2 1,7 5 4,1 0 0,0 5,069 0,408 

2 14 12,3 71 62,3 24 21,1 3 2,6 1 0,9 1 0,9 
Meso in mesni 
izdelki 

1 10 8,3 5 4,1 36 29,8 38 31,4 23 19,0 9 7,4 2,970 0,705 
2 8 7,0 4 3,5 32 27,8 44 38,3 15 13,0 12 10,4 

Mleko in 
mlečni izdelki 

1 4 3,3 12 9,9 27 22,3 30 24,8 33 27,3 15 12,4 1,277 0,937 
2 2 1,7 12 10,4 26 22,6 33 28,7 27 23,5 15 13,0 

Oreščki 1 6 5,0 42 34,7 42 34,7 17 14,0 14 11,6 0 0,0 8,585 0,127 
2 7 6,1 44 38,3 37 32,2 18 15,7 5 4,3 4 3,5 

Bel kruh 1 12 9,9 34 28,1 45 37,2 18 14,9 9 7,4 3 2,5 11,756 0,038 
2 8 7,0 28 24,3 31 27,0 18 15,7 20 17,4 10 8,7 

Polnozrnat 
kruh 

1 4 3,3 22 18,2 56 46,3 20 16,5 13 10,7 6 5,0 4,332 0,503 
2 4 3,5 30 26,1 39 33,9 23 20,0 13 11,3 6 5,2 

Slani prigrizki 
(npr. čips) 

1 16 13,2 78 64,5 23 19,0 4 3,3 0 0,0 0 0,0 7,057 0,216 
2 9 7,8 76 66,1 20 17,4 7 6,1 2 1,7 1 0,9 

Živila z več 
sladkorja 
(čokolada, 
bonboni …) 

1 4 3,3 45 37,2 44 36,4 17 14,0 9 7,4 2 1,7 2,062 0,840 
2 5 4,3 38 33,0 44 38,3 15 13,0 8 7,0 5 4,3 

Energijske 
pijače 

1 85 70,2 23 19,0 6 5,0 6 5,0 1 0,8 0 0,0 9,332 0,097 
2 78 67,8 27 23,5 4 3,5 1 0,9 2 1,7 3 2,6 

Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  

Preglednica 8 prikazuje, kako pogosto študenti obeh študijskih skupin uživajo posamezno živilo 
oziroma pijačo v času študija. Smernice navajajo uživanje svežega sadja in zelenjave večkrat 
na dan (Hlastan Ribič, 2009). Rezultati kažejo, da le 27,3 % vseh študentov dosega priporočila 
o uživanju sadje večkrat na dan in le 21, 0 % uživa večkrat na dan zelenjavo, kar ocenjujem kot 
zelo nezdravo navado. Tako vidimo, da le četrtina študentov uživa sadje in zelenjavo večkrat 
na dan; večina študentov uživa ta priporočena živila enkrat na dan. Velik delež študentov obeh 
študijskih skupin (62,1 %) uživa ribe le enkrat do trikrat na mesec, čeprav je priporočljivo ribe 
zaužiti vsaj enkrat do dvakrat na teden (Gregorič, 2015). Študentje obeh študijskih skupin zelo 
pogosto uživajo meso in mesne izdelke. Večina vseh študentov uživa meso od 5–6x na teden. 
Priporočeno je, da se petkrat na teden zaužije pusto meso in ne več kot 100 g na dan. Za mleko 
in mlečne izdelke je priporočeno uživanje vsak dan (Gregorič, 2015). Iz preglednice 8 vidimo, 
da nizek delež študentov (25,4 %) obeh študijskih skupin uživa mleko in mlečne izdelke vsaj 
enkrat na dan, vendar je več študentov iz študijske skupine 1. Študenti zelo redko uživajo 
oreščke. Kar 36, 4 % študentov obeh študijskih skupin uživa oreščke le enkrat do trikrat na 
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mesec, nekaj manj (33,5 %) študentov pa posega po oreščkih enkrat do štirikrat na teden. 
Oreščki so pomembni za naše zdravje in počutje, saj vsebujejo omega-3 in omega-6 maščobne 
kisline (Hlastan Ribič idr., 2008). Študenti študijske skupine 2 raje uživajo bel kruh, saj se pri 
njih pogosteje pojavlja na krožniku vsak dan oziroma večkrat na dan (26,2 %) kot pri študentih 
študijske skupine 1 (9,9 %). Po polnozrnatem kruhu raje posegajo študenti študijske skupine 1 
(46,3 %), študenti študijske skupine 2 pa v nekoliko manjšem deležu (33,9 %). Priporočila 
navajajo, da izbiramo živila iz polnovrednih žit in žitnih izdelkov, saj vsebujejo več vitaminov, 
mineralov, nenasičenih maščobnih kislin in prehranskih vlaknin (Hlastan Ribič, 2009). Večina 
študentov obeh študijskih smeri  (59,3 %) posega po alkoholnih pijačah enkrat do trikrat na 
mesec, 25,4 % pa nikoli. Zanimivi so podatki o energijskih pijačah, saj sem predvidevala, da 
jih študentje uživajo pogosteje, vendar se je izkazalo drugače. 69,5 % vseh anketiranih 
študentov nikoli ne uživa energijskih pijač, 21,2 % pa energijske pijače uživa enkrat do trikrat 
na mesec.  

Med študenti študijske skupine 1 in študenti študijske skupine 2 se niso pokazale statistično 
pomembne razlike glede pogostosti uživanja sadja, zelenjave, rib, mesa in mesnih izdelkov, 
mleka in mlečnih izdelkov, slanih prigrizkov, živil z več sladkorja, oreščkov, uživanjem 
polnozrnatega kruha, alkoholnih pijač in energijskih pijač. Statistično pomembne razlike so se 
pokazale le pri uživanju belega kruha. Čeprav statistično pomembnih razlik med študenti ni, se 
razlike vseeno kažejo. Ocenjujem, da študenti študijske skupine 1 bolj sledijo priporočilom o 
zdravem prehranjevanju, saj  izbirajo bolj zdrava živila (zelenjavo, ribe, mleko in mlečne 
izdelke, oreščke in polnozrnat kruh) kot študenti študijske skupine 2, ki raje posegajo po živilih 
in pijačah, kot so bel kruh, slani prigrizki, živila z več sladkorja, alkoholne pijače in energijske 
pijače.  

Preglednica 9: Mnenje študentov o ustreznosti prehranjevanja glede na študijsko skupino 

Študijska 
skupina* 

Zelo 
nezdravo 

 
 

(1) 

Nezdravo 
 
 
 

(2) 

Niti 
nezdravo, 

niti 
zdravo 

(3) 

Zdravo 
 
 

 
(4) 

Zelo 
zdravo 

 
 

(5) 

 
 

M 

 
 

SD 

 
 
t 

 
 
α 

f f % f f % f f % f f % f f % 
1 2 1,7 5 4,1 55 45,5 56 46,3 3 2,5 3,44 0,69 1,232 0,219 
2 1 0,9 11 9,6 58 50,4 41 35,7 4 3,5 3,32 0,76 

Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  
*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – zelo nezdravo, 2 – nezdravo, 3 – niti nezdravo, niti zdravo, 4 – 
zdravo, 5 – zelo zdravo). 

Rezultati v preglednici 9 so pokazali, da v oceni lastnega mnenja o prehranjevanju med študenti 
obeh študijskih skupin ni statistično pomembnih razlik (α = 0,219). Podatki kažejo, da so 
študenti dokaj neopredeljeni v oceni lastnega prehranjevanja. Skoraj polovica študentov 
ocenjuje svoje prehranjevanje kot niti nezdravo niti zdravo. Podatkov ne moremo posplošiti na 
osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da so študentje študijske skupine 1 (M = 3,44) 
svoje prehranjevanje označili kot bolj zdravo kot pa študentje študijske skupine 2 (M = 3,32). 
Z lastne ocene študentov in tudi njihovega prehranskega vedenja (iz preglednice 8) lahko 
ocenimo, da se študentje študijske skupine 1 prehranjujejo bolj zdravo kot študentje študijske 
skupine 2. Vzrok za to pripisujem večjemu strokovnemu znanju o zdravem načinu 
prehranjevanja, katerega so študentje deležni na fakultetah pri poslušanju vsebin o zdravem 
prehranjevanju.   

3.3.2 Telesna aktivnost študentov 

V magistrskem delu sem ugotavljala, kako študenti ocenjujejo svojo telesno aktivnost 
(preglednica 10), kako pogosto so telesno aktivni in kakšen je njihov odnos do telesne 
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aktivnosti. Kot zmerno telesno aktivnost sem ocenila aktivnosti, kot so hitra hoja, ples, 
aerobika, počasen tek, izvajanje gibalnih vaj doma itd. in se izvaja pet dni v tednu po 30 minut 
ali pa tri dni v tednu po 25 minut intenzivne telesne aktivnosti (npr. crosfit, atletika,fitnes …). 

Preglednica 10: Ocena študentov o lastni telesni aktivnosti glede na študijski skupino 

Študijska 
skupina* 

Neaktiven 
(1) 

Malo aktiven 
(2) 

Aktiven 
(3) 

Zelo aktiven 
(4) 

 
 

M 

 
 

SD 

 
 
t 

 
 
α f f % f f % f f % f f % 

1 2 1,7 52 43,0 57 47,1 10 8,3 2,62 0,66 -0,269 0,788 
2 3 2,6 46 40,0 55 47,8 11 9,6 2,64 0,69 

Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  
*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi vrednosti (1 – neaktiven, 2 – malo aktiven, 3 – aktiven, 4 – zelo aktiven). 

Dobra polovica študentov (56,4 %) ocenjuje, da je aktivna ali zelo aktivna. Ob upoštevanju 
predpostavke o homogenosti varianc, t-test za neodvisne vzorce ni pokazal statistično 
pomembnih razlik v oceni svoje telesne aktivnosti, glede na študijsko skupino.  

Preglednica 11: Izvajanje zmerne telesne aktivnosti, vsaj 30min/dan, glede na študijsko skupino 

Študijska 
skupina* 

Nikoli 
(1) 

1–3x na teden 
(2) 

5x na teden ali 
več  
(3) 

Vsak dan 
(4) 

 
 

χχχχ2 

 
 

α 
f f % f f % f f % f  f % 

1 5 4,1 75 62,0 32 26,4 9 7,4 2,699 0,440 
2 6 5,3 61 52,6 34 29,8 14 12,3 

Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  

Ocenjujem, da študentje ne dosegajo priporočil o izvajanju zmerne telesne aktivnosti 30 
min/dan, saj se za ohranjanje in vzdrževanje zdravja priporoča vsaj 30 minut zmerne telesne 
aktivnosti petkrat na teden (Polčnik idr., 2018). Petkrat na teden, kot navajajo priporočila, je 
aktivnih le 28,1 % študentov; čeprav je v preglednici 10, 56,4 % študentov ocenilo, da so aktivni 
ali zelo aktivni, ocenjujem telesno aktivnost kot nezdravo navado študentov in da dokaj slabo 
znajo oceniti primernost količine gibanja. Preglednica 11 prikazuje, da pri izvajanju zmerne 
telesne aktivnosti vsaj 30 min/dan med študenti študijske skupine 1 in študenti študijske skupine 
2 ni statistično pomembnih razlik (α = 0,440).  

3.3.3 Druga vedenja  

Pri raziskovanju vpliva drugih vedenj na zdrav življenjski slog sem študentom zastavila 
vprašanja o spanju, uporabi elektronskih naprav, alkoholu, kajenju in stresu. Ker so tudi ta 
vedenja del življenjskega sloga, me je zanimalo, kako se s temi vedenji soočajo študentje, ki so 
v času študija v fazi zelo spreminjajočih se življenjskih navad. 

Preglednica 12: Povprečje prespanih ur na dan, glede na študijsko skupino 

Študijska 
skupina* 

Manj kot 7 ur 
(1) 

Med 7 in 9 ur 
(2) 

Več kot 9 ur 
(3) 

 
χχχχ2 

 
α 

f f % f f % f f % 
1 31 25,6 85 70,2 5 4,2 0,459 0,928 

 2 30 26,1 82 71,3 3 2,6 
Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  

Pri ugotavljanju razlik v številu ur spanja med študenti študijske skupine 1 in študenti študijske 
skupine 2 se niso pokazale statistično pomembne razlike (α = 0,928). Reddick (2019) navaja, 
da je priporočljivo od 7 do 9 ur spanja. Ocenjujem, da dve tretjini študentov (70,8 %) izpolnjuje 
ta priporočila, četrtina vseh pa spi manj kot 7 ur, kar ocenjujem kot nezdravo navado.  
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Preglednica 13: Dnevna uporaba elektronskih naprav glede na študijsko skupino 

Dnevna uporaba 
elektronskih 

naprav 

Študijska 
skupina* 

Ne 
uporabljam 

(1) 

Do 1 ure 
 

 (2) 

1–3 ure 
 

(3) 

3–5 ur 
 

(4) 

Več kot 5 
ur 
 

(5) 

 
χχχχ2 

 
α 

f f % f f % f f % f f % f f % 
 
Mobilni telefon 

1 4 3,3 9 7,4 54 44,6 37 30,6 17 14,0 1,801 0,772 
2 1 0,9 8 7,0 53 46,1 35 30,4 18 15,7 

Tablični 
računalnik 

1 104 86,0 9 7,4 5 4,1 1 0,8 2 1,7 10,231 0,037 
2 108 93,9 6 5,2 0 0 1 0,9 0 0 

Prenosni 
računalnik 

1 13 10,7 35 28,9 55 45,5 12 9,9 6 5,0 3,853 0,426 
2 9 7,8 47 40,9 45 39,1 9 7,8 5 4,3 

Stacionarni 
računalnik 

1 104 86,0 9 7,4 5 4,1 1 0,8 2 1,7 4,734 0,316 
2 100 87,7 12 9,7 3 2,6 0 0 0 0 

 
Televizija 

1 53 43,8 40 33,1 22 18,2 6 5,0 0 0 9,651 0,047 
2 39 33,9 46 40,0 27 23,5 1 0,9 2 1,7 

Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  

Iz preglednice 13 je razvidno, da ni statistično pomembnih razlik med študijskima skupinama 
pri ugotavljanju dnevne uporabe mobilnega telefona, dnevne uporabe prenosnega računalnika 
in dnevne uporabe stacionarnega računalnika. 45,3 % študentov obeh študijskih skupin 
uporablja mobilni telefon od ene do treh ur na dan, tretjina vseh študentov pa kar veliko časa 
(3–5 ur/dan). Od ene do tri ure dnevno uporablja prenosni računalnik 42,2 % vseh študentov in 
kar 86,6 % vseh študentov sploh ne uporablja stacionarnega računalnika. Medtem pa so se 
pokazale statistično pomembne razlike med študenti študijske skupine 1 in študenti študijske 
skupine 2 pri dnevni uporabi tabličnega računalnika in dnevno uporabo televizije. 93,9 % 
študentov študijske skupine 2 ne uporablja tabličnega računalnika in 43,8 % študentov študijske 
skupine 1 ne gleda televizije. 86,6 % vseh študentov sploh ne uporablja stacionarnega 
računalnika, razlog je verjetno v tem, da večina spletnih informacij iščejo s pomočjo mobilnih 
naprav. Glede na dobljene rezultate, ki kažejo, da študenti največ svojega časa preživijo na 
mobilnih telefonih in prenosnih računalnikih, lahko ugotovimo, da so tudi Flere idr. (2014) 
ugotovili, da mladi v Sloveniji več časa preživijo na mobilnih napravah, tabličnih in prenosnih 
računalnikih kot pri gledanju televizije.  

Preglednica 14: Pogostost pitja alkoholnih pijač glede na študijsko skupino 

Študijska 
skupina* 

Nikoli 
 
 
 

(1) 

Zelo redko  
(nekajkrat 

na leto) 
 

(2) 

Redko 
(manj kot 
enkrat na 

mesec) 
(3) 

Občasno 
(nekajkrat 
na mesec) 

 
(4) 

Pogosto 
(večkrat 

na 
teden) 

(5) 

Vsak 
dan 

 
 

(6) 

 
 

M 

 
 

SD 

 
 
t 

 
 
α 

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

1 24 19,8 27 22,3 28 23,1 36 29,8 4 3,3 2 1,7 2,81 1,29 -
1,850 

 
0,066 2 15 13,0 14 12,2 37 32,2 44 38,3 3 2,6 2 1,7 3,10 1,14 

Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  
*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi vrednosti (1 – nikoli, 2 – zelo redko, 3 – redko, 4 – občasno, 5 – pogosto, 6 – vsak dan). 

Med študenti študijskih skupin ni statistično pomembnih razlik (α = 0,066) glede pogostosti 
pitja alkoholnih pijač. Največ študentov je odgovorilo, da občasno (nekajkrat na mesec) pijejo 
alkoholne pijače, to je 29,8 % študentov študijske skupine 1 in 38,3 % študentov študijske 
skupine 2. Podatkov ne moramo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da 
večkrat posegajo po alkoholnih pijačah študenti študijske skupine 2 (M = 3,10) kot študenti 
študijske skupine 1 (M = 2,81). Tudi pri odgovoru, koliko študentov nikoli pije alkoholnih pijač, 
je delež večji pri študentih študijske skupine 1 (19,8 %). Ocenim lahko, da so študenti, ki 
poslušajo vsebine o zdravem življenjskem slogu, bolj ozaveščeni o negativnih učinkih alkohola 
na zdravje in se teh učinkov bolj zavedajo kot ostali študentje.  
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Preglednica 15: Pogostost uživanja alkoholnih pijač glede na študijsko skupino in dan v tednu 

Študijska 
skupina* 

Ne pijem 
(1) 

Ponedeljek 
 (2) 

Torek 
(3) 

Sreda 
(4) 

Četrtek 
(5) 

Petek 
(6) 

Sobota 
(7) 

Nedelja 
(8) 

 
χχχχ2   

 
α 

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

1 33 27,3 0 0,0 6 5,0 2 1,7 0 0,0 33 27,3 46 38,0 1 0,8 21,436 0,003 
2 22 19,3 1 0,9 5 4,4 4 3,5 8 7,0 30 26,3 37 32,5 7 6,1 

Skupaj 55 23,3 1 0,0 11 4,7 6 2,6 8 7,0 63 26,8 83 35,3 8 1,0 21,436 0,003 
Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  

Pri ugotavljanju, kateri dan v tednu študenti najpogosteje uživajo alkoholne pijače (preglednica 
15), so se med študenti študijske skupine 1 in študenti študijske skupine 2 pokazale statistično 
pomembne razlike (α = 0,003). Največji delež študentov uživa alkoholne pijače ob sobotah 
(35,3 %).  

Preglednica 16: Pogostost kajenja glede na študijsko skupino 

Študijska 
skupina* 

Nikoli 
 
 
 

(1) 

Zelo 
redko  

(nekajkrat 
na leto) 

(2) 

Redko 
(manj kot 
enkrat na 

mesec) 
(3) 

Občasno 
(nekajkrat 
na mesec) 

 
(4) 

Pogosto 
(večkrat 
na teden) 

 
(5) 

Vsak dan 
 
 
 

(6) 

 
 

M 

 
 

SD 

 
 
t 

 
 
α 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
1 104 86,0 6 5,0 2 1,7 3 2,5 3 2,5 3 2,5 1,46 1,32 -0,730 0,466 
2 92 80,0 9 7,8 1 0,9 6 5,2 2 1,7 5 4,3 1,59 1,39 

Skupaj 196 83,0 15 6,4 3 1,3 9 3,9 5 2,1 8 3,4 1,46 1,32 -0,730 0,466 
Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  
*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi vrednosti (1 – nikoli, 2 – zelo redko, 3 – redko, 4 – občasno, 5 – pogosto, 6 – vsak dan). 

Rezultati, ki jih prikazuje preglednica 16, niso pokazali statistično pomembnih razlik v 
pogostosti kajenja med študenti različnih študijskih skupin (α = 0,466). Skoraj večina vseh 
anketiranih študentov obeh študijskih skupin (83,0 %)  nikoli ne kadi. To ocenjujem kot slabo 
navado, saj še vedno 17,0 % študentov kadi in glede na pretekle raziskave se delež kadilcev ni 
kaj dosti spremenil, saj je Stergar (2004) pred leti ugotovil, da vsaj eno cigareto na dan pokadi 
slabih 20,0 % slovenskih prebivalcev.  

Od vsakega posameznika je odvisno, kako doživlja stres, zato je pomembno, kako se s stresnimi 
situacijami spoprimemo. Behere, Yadav in Behere (2011) menijo, da so študenti bolj 
izpostavljeni stresu kot tisti, ki ne študirajo. Zato me je zanimalo, kako pogosto se študenti 
znajdejo v stresnih situacijah in kateremu dejavniku, kot povzročitelju stresa, pripisujejo 
največjo pomembnost. 

Preglednica 17: Pogostost stresnih situacij glede na študijsko skupino 

Študijska 
skupina* 

Nikoli 
 

(1) 

Nekajkrat 
na leto 

(2) 

Nekajkrat 
na mesec 

(3) 

Nekajkrat 
na teden 

(4) 

Vsak dan 
 

(5) 

Večkrat na 
dan 
(6) 

 
χχχχ2   

 
α 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
1 3 2,5 9 7,4 33 27,3 48 39,7 17 14,0 11 9,1 8,189 0,146 
2 2 1,7 10 8,7 47 40,9 37 32,2 7 6,1 12 10,4 

Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  

Iz preglednice 17 je razvidno, da pri ugotavljanju razlik med študijsko skupino 1 in študijsko 
skupino 2 ni statistično pomembnih razlik glede pogostosti doživljanja stresa. Rezultati so 
pokazali, da stres nekajkrat na teden doživlja 39,7 % študentov študijske skupine 1 in 32,2 % 
študentov študijske skupine 2. 40,9 % študentov študijske skupine 2 doživi stres nekajkrat na 
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mesec. Nikoli ne doživi stresa le 2,1 % vseh študentov, kar je dokaz, da večina študentov v 
svojem študijskem času pogosteje doživlja stresne situacije. 

Preglednica 18 predstavlja rezultate vprašanja, kjer so študentje morali razvrstiti navedene 
dejavnike, ki jim povzročajo stres, glede na to, kako pomembni se jim zdijo. Označiti so jih 
morali od 1 do 5, 1 predstavlja najmanj pomemben dejavnik za stres, 5 pa predstavlja 
najpomembnejši dejavnik za stres. 60,3 % študentov študijskega programa 1 in 60,9 % 
študentov študijskega programa 2 ocenjuje kot zelo pomemben dejavnik povzročitelja stresa 
prav študij. 

Preglednica 18: Pomembnost navedenih dejavnikov, kot povzročiteljev stresa, glede na študijsko skupino 

Povzročitelj 
stresa 

Štu-
dijska 
skupina
* 

Najmanj 
pomembno 

(1) 

Manj 
pomembno 

(2) 

Pomembno 
 

(3) 

Zelo 
pomembno 

(4) 

Najbolj 
pomembno 

(5) 

 
 

M 

 
 

SD 

 
 
t 

 
 
α 

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

Študij 1 6 5,0 7 5,8 16 13,2 19 15,7 73 60,3 4,21 1,18 - 
0,235 

0,814 
2 6 5,2 8 7,0 8 7,0 22 19,1 70 60,9 4,24 1,23 

Finančne 
težave 

1 18 14,9 26 21,5 23 19,0 39 32,2 15 12,4 3,06 1,28 2,506 0,013 
2 29 25,2 25 21,7 25 21,7 27 23,5 9 7,8 2,63 1,31 

Samopodoba 1 18 14,9 38 31,4 31 25,6 28 23,1 6 5,0 2,72 1,13 - 
0,830 

0,407 
2 21 18,3 28 24,3 24 20,9 28 24,3 14 12,2 2,85 1,33 

Družina 1 35 28,9 32 26,4 26 21,5 14 11,6 14 11,6 2,50 1,33 0,049 0,961 
2 32 27,8 32 27,9 23 20,0 16 13,9 12 10,4 2,50 1,33 

Ljubezenske 
težave 

1 41 33,9 22 18,2 27 22,3 24 19,8 7 5,8 2,45 1,29 - 
1,374 

0,171 
2 27 23,5 23 20,0 33 28,7 21 18,3 11 9,6 2,69 1,30 

Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga. 
*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – najmanj pomembno, 2 – manj pomembno, 3 – pomembno, 4 – zelo 
pomembno, 5 – najbolj pomembno). 

Kot najpomembnejši povzročitelj stresa študenti ocenjujejo študij. Tudi Rogač (2010) ter Baša, 
Jevšnik in Domajnko (2007) so ugotovili, da študenti najpogostejši vzrok stresa pripisujejo 
ravno študiju. Med študijskima skupinama ni statistično pomembnih razlik glede povzročiteljev 
stresa, kot so študij, samopodoba, družina in ljubezenske težave. Medtem pa so se statistično 
pomembne razlike pokazale pri finančnih težavah, kjer je 32,2 % študentov študijske skupine 
1 ocenila ta dejavnik kot zelo pomemben povzročitelj stresa. Obratno pa je 25,2 % študentov 
študijske skupine 2 finančne težave ocenilo kot najmanj pomemben dejavnik za stres. 
Ocenjujem, da dajo študenti študijske skupine 1 večjo pomembnost zdravi ponudbi in kakovosti 
hrane in želijo tako vzdrževati in izboljšati zdrave prehranjevalne navade, kar se pozna tudi pri 
njihovih življenjskih stroških, saj so cene kvalitetnejše in zdrave hrane nekoliko višje. Ker 
imajo študenti nizke oziroma neredne finančne dohodke, je zanje poseganje po višje cenovnih 
prehranskih izdelkih lahko stresno. 

3.3.4 Stališča do zdravega življenjskega sloga 

Vsak posameznik se sam odloča, kakšen bo njegov življenjski slog, slednji pa lahko vpliva na 
njegovo zdravje. V delu raziskave, ki določa stališče do zdravega življenjskega sloga, sem 
študente vprašala, kako pomembne se jim zdijo posamezne navade, kaj menijo o posameznih 
navadah, ali jih je potrebno spremeniti ter kakšna so njihova stališča do posameznih navad in 
njihovem vplivu na zdravje. 
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Preglednica 19: Odnos študentov do pomembnosti spreminjanja navad glede na študijsko skupino 

Sprememba 
naštetih 
navad 

Študijska 
skupina* 

Ni 
potrebno 

spremeniti 
 

 
(1) 

Malo 
pomembno, 

da bi 
spremenil/-

a 
(2) 

Niti bi 
spremenil/-
a niti ne bi 
spremenil/-

a 
(3) 

Dobro bi 
bilo, da bi 

spremenil/-
a 
 

(4) 

Nujno 
moram 

spremeniti 
 
 

(5) 

 
 

M 

 
 

SD 

 
 
t 

 
 
α 

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

Redno 
uživanje 
obrokov 
hrane 

1 27 22,3 16 13,2 23 19,0 43 35,5 12 9,9 2,98 1,34 -
1,612 

0,108 
2 15 13,0 15 13,0 25 21,7 47 40,9 13 11,3 3,24 1,21 

Količina 
zaužitega 
sadja 

1 24 19,8 21 17,4 23 19,0 38 31,4 15 12,4 2,99 1,34 0,321 0,748 
2 18 15,7 20 17,4 35 30,4 35 30,4 7 6,1 2,94 1,16 

Količina 
zaužite 
zelenjave 

1 24 19,8 9 7,4 22 18,2 46 38,0 20 16,5 3.24 1,37 0,183 0,855 
2 17 14,8 13 11,3 26 22,6 47 40,9 12 10,4 3,21 1,23 

Piti manj 
sladkih pijač 

1 69 57,0 5 4,1 17 14,0 17 14,0 13 10,7 2,17 1,49 -
2,393 

0,017 
2 37 32,2 15 13,0 26 22,6 29 25,2 8 7,0 2,62 1,35 

Piti več vode 1 44 36,4 7 5,8 16 13,2 33 27,3 20 16,5 2,82 1,57 -
2,334 

0,020 
2 23 20,0 12 10,4 19 16,5 32 27,8 29 25,2 3,28 1,46 

Uporaba 
elektronskih 
medijev 

1 11 9,1 15 12,4 22 18,2 51 42,1 22 18,2 3,48 1,19 0,177 0,860 
2 9 7,8 16 13,9 24 20,9 46 40,0 20 17,4 3,45 1,16 

Čas spanja 1 29 24,0 9 7,4 28 23,1 36 29,8 19 15,7 3,06 1,40 -
0,727 

0,468 
2 16 13,9 15 13,0 29 25,2 42 36,5 13 11,3 3,18 1,22 

Trajanje 
telesne 
aktivnosti 

1 10 8,3 8 6,6 16 13,2 51 42,1 36 29,8 3,79 1,18 1,861 0,064 
2 14 12,2 15 13,0 20 17,4 34 29,6 32 27,8 3,48 1,35 

Pogosto 
uživanje 
alkohola 

1 75 62,0 15 12,4 22 18,2 6 5,0 3 2,5 1,74 1,08 -
2,632 

0,009 
2 54 47,0 14 12,2 28 24,3 16 13,9 3 2,6 2,13 1,22 

Pogostost 
kajenja 

1 106 87,6 1 0,8 3 2,5 5 4,1 6 5,0 1,38 1,07 -
1,527 

0,128 
2 87 75,7 3 2.6 13 11,3 8 7,0 4 3,5 1,60 1,15 

Boljše 
obvladovanje 
stresa 

1 10 8,3 11 9,1 13 10,7 38 31,4 49 40,9 3,87 1,27 2,542 0,012 
2 12 10,4 17 14,8 22 19,1 36 31,3 28 24,3 3,44 1,29 

Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  
*Povprečna vrednost (M) je izračunana iz vrednosti (1 – ni potrebno spremeniti, 2 – malo pomembno, da bi spremenil/-a, 3 – niti bi 
spremenil/-a, niti ne bi spremenil/-a, 5 – nujno moram spremeniti).  

Rezultati kažejo, da se študentom zdi zelo pomembno spremeniti naslednje navade: količina 
zaužite zelenjave, uporaba elektronskih naprav, trajanje telesne aktivnosti in boljše 
obvladovanje stresa. Manj pomembne spremembe pripisujejo predvsem pogostosti uživanja 
alkoholnih pijač in pogostosti kajenja. Iz preglednice 19 so vidne manjše razlike v želji 
sprememb določenih navad. Študenti študijske skupine 1 so mnenja, da si želijo sprememb 
oziroma hočejo nujno spremeniti naslednje navade: redno uživanje obrokov (45,4 %) količina 
zaužitega sadja (43,8 %), količina zaužite zelenjave (44,5 %), piti več vode (43, 8%), uporaba 
elektronskih naprav (60,3 %), čas spanja (45,5 %), trajanje telesne aktivnosti (71,9 %) in 
boljše obvladovanje stresa (72,3 %). Študenti študijske skupine 2 si želijo predvsem 
sprememb pri rednem uživanju obrokov hrane (52,2 %), količini zaužitega sadja (36,6 %), 
količini zaužite zelenjave (51,3 %), pitju manj sladkih pijač (32,2 %), pitju več vode (53 %), 
uporabi elektronskih naprav (57,4 %), času spanja (47,6 %), trajanju telesne aktivnosti (57,4 
%) in boljšem obvladovanju stresa (55,6 %). Glede na to, da si študenti študijske skupine 2 
najbolj želijo sprememb pri rednem uživanju obrokov hrane in izbiri bolj zdrave pijače (piti 
manj sladkih pijač in piti več vode), lahko ocenim, da imajo slabše prehranjevalne navade kot 
ostali študenti. 
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Med študijskima skupinama ni statistično pomembnih razlik v oceni sprememb naslednjih 
navad: redno uživanje obrokov hrane, količina zaužitega sadja, količina zaužite zelenjave, 
uporaba elektronskih naprav, čas spanja in pogostost kajenja. Medtem pa so se med študenti 
pokazale statistično pomembne razlike pri spremembi navad, kot so piti manj sladkih pijač, piti 
več vode, pogostost uživanja alkohola, trajanje telesne aktivnosti in boljše obvladovanje stresa. 

Ocenjujem, da se večina vseh študentov zaveda, da ne živijo po priporočilih zdravega 
življenjskega sloga, zato si pri nekaterih življenjskih navadah želijo sprememb. Da si študentje 
želijo sprememb, ocenjujem kot dobro, saj si verjetno želijo, da bi se bolj zdravo prehranjevali, 
bili bolj telesno aktivni, naspani in predvsem tudi pod manjšim stresom. Z navadami glede 
pogostosti uživanja alkohola in kajenja študentje nimajo težav, saj je kar 62,0 % študentov 
študijske skupine 1 mnenja, da navade o pogostosti uživanja alkohola ni potrebno spremeniti 
kot tudi ne navade o pogostosti kajenja (87,6 %). Pri študentih študijske skupine 2 je ta delež 
nekoliko nižji.  

Preglednica 20: Mnenje o vplivu navedenih dejavnikov na zdravje glede na  študijsko skupino 

Vpliv na zdravje Študijska 
skupina* 

Nikakor 
ne vpliva 
 
 

(1) 

Ne 
vpliva 

 
 

(2) 

Niti ne 
vpliva 

niti 
vpliva 

 (3) 

Vpliva 
 
 
 

(4) 

Zelo 
vpliva 

 
 

(5) 

 
 

M 

 
 

SD 

 
 
t 

 
 
α 

f f % f f 
% 

f f % f f % f f % 

Način 
prehranjevanja 

1 1 0,8 1 0,8 7 5,8 38 31,4 74 61,2 4,51 0,72 -
0,936 

0,350 
2 0 0 1 0,9 1 0,9 42 36,5 71 61,7 4,59 0,56 

Telesna 
aktivnost 

1 0 0 0 0 5 4,1 39 32,2 77 63,6 4,60 0,57 -
0,529 

0,597 
2 0 0 1 0,9 3 2,6 33 28,7 78 67,8 4,63 0,58 

Spanje 1 0 0 1 0,8 5 4,1 34 28,1 81 66,9 4,61 0,61 0,802 0,424 
2 0 0 1 0,9 4 3,5 41 35,7 69 60,0 4,55 0,61 

Uporaba 
elektronskih 
naprav 

1 1 0,8 2 1,7 33 27,3 54 44,6 31 25,6 3,93 0,82 0,037 0,971 
2 0 0 7 6,1 21 18,3 61 53,0 26 22,6 3,92 0,81 

Uživanje 
alkoholnih pijač 

1 6 5,0 5 4,1 14 11,6 47 38,8 49 40,5 4,06 1,07 -
0,745 

0,457 
2 5 4,3 2 1,7 9 7,8 53 46,1 46 40,0 4,16 0,96 

Kajenje 1 9 7,4 1 0,8 3 2,5 37 30,6 71 58,7 4,32 1,11 -
0,371 

0,711 
2 7 6,1 1 0,9 2 1,7 37 32,2 68 59,1 4,37 1,03 

Stres 1 0 0 0 0 1 0,8 31 25,6 89 73,6 4,73 0,47 1,597 0,112 
2 1 0,9 2 1,7 5 4,3 26 22,6 81 70,4 4,60 0,74 

Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  
*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikakor ne vpliva, 2 – vpliva, 3 – niti ne vpliva, niti vpliva, 4 – 
vpliva, 5 – zelo vpliva). 

Med študenti študijske skupine 1 in 2 ni statistično pomembnih razlik glede ocene mnenj o 
vplivu navedenih dejavnikov na zdravje. Lahko pa trdimo, da se študentje obeh študijskih 
skupin pri vseh navedenih dejavnikih (način prehranjevanja, telesna aktivnost, spanje, uživanje 
alkoholnih pijač, kajenje in stres) močno strinjajo, da ti zelo vplivajo na zdravje, razen pri 
uporabi elektronskih medijev menijo, da ti vplivajo na zdravje, vendar nekoliko manj. 
Izpostavim lahko, da so študentje zelo velik vpliv na zdravje pripisali stresu. Več kot 70,0 % 
vseh študentov je stres, kot dejavnik vpliva na zdravje, ocenila z zelo vpliva. Ocenjujem, da se 
študenti zavedajo vseh naštetih vplivov na zdravje, čeprav ne sledijo priporočilom o zdravem 
življenjskem slogu.  
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4 SKLEP 

Študenti se v času študija srečujejo s čustvenimi spremembami. Študij postane obdobje po 
sprejemanju lastnih odločitev, po oblikovanju dobrih in slabih navad. Ker včasih slabše navade 
premagajo oziroma jih hitreje vidimo kot dobre, je potrebno študente ozaveščati, kakšne 
negativne vplive ima lahko neprimeren življenjski slog na njihovo zdravje danes in pozneje, 
zato jim moramo ponuditi različne možnosti ozaveščanja in jih usmerjati na pravo pot.  

V preglednici 21 so predstavljene ugotovitve, ki jih ocenjujem kot izstopajoče. Osnovne 
ugotovitve sem podkrepila z deleži, ki predstavljajo, kolikšen delež študentov dosega 
priporočila posameznih navad.   

Preglednica 21: Skupna ocena posameznih navad življenjskega sloga študentov glede na študijsko skupino 

Osnovne ugotovitve Študijska skupina* Delež študentov, ki dosega priporočila 

Redno uživanje zajtrka 

(vsak dan) 

1   62,8 

59,1 2 

Skupaj 61,0 

Uživanje sadja večkrat na dan 1 25,0 

29,6 2 

Skupaj 27,3 

Uživanje zelenjave večkrat na dan 1 15,0 

18,3 2 

Skupaj 16,7 

Uživanje rib vsaj 2x na teden 1 23,1 

21,1 2 

Skupaj 22,1 

Uživanje energijskih pijač 

(nikoli oz. 1 – 3 krat na mesec) 

1 70,2 

67,8 2 

Skupaj 69,0 

Telesna aktivnost 

(5x na teden ali več) 

1 26,4 
29,8 

2 

Skupaj 28,1 

Zadostna količina spanja 

(7–9 ur) 

1 70,2 

71,3 2 

Skupaj 70,8 

Nekadilci 1 86,0 

80,0 2 

Skupaj 83,0 

Uporaba mobilnega telefona 

(do 3 ure na dan) 

1 55,4 

53,9 2 

Skupaj 54,7  

Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  

Preglednica 21 se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje preglednice 21.  

Osnovne ugotovitve Študijska skupina* Delež študentov, ki dosega priporočila 

Pitje alkoholnih pijač 

(nikoli) 

1 19,8 

13,0 2 

Skupaj 16,4 

Doživljanje stresa 

(nikoli oz. nekajkrat na leto) 

1 10,8 

12,2 2 

Skupaj  11,5 

Legenda: *Skupina 1 – študijski programi z vsebinami zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – študijski programi brez vsebin zdravega 
življenjskega sloga.  

Raziskovalci navajajo, da naj bi študenti med dnevnimi obroki najpogosteje izpuščali zajtrk 
(Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, 2015). 
Rezultati raziskave kažejo, da večina (61,0 %) študentov obeh študijskih skupin zajtrkuje vsak 
dan, vendar je delež tistih, ki ne dosega priporočil, še vseeno visok (39,0 %). Priporoča se 
vsakodnevno uživanje zajtrka, saj je ta prvi in najpomembnejši obrok dneva (Resolucija o 
nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, 2015). Delež študentov, ki 
večkrat na dan uživa sadje in zelenjavo, kar navajajo priporočila (Hlastan Ribič, 2009), je nizek.  
Le četrtina študentov večkrat na dan uživa sadje in zelenjavo, večina študentov jih uživa le 
enkrat na dan. Več kot polovica vseh študentov (62,1 %) uživa ribe le enkrat do trikrat na mesec, 
čeprav prehranska priporočila navajajo uživanje teh vsaj enkrat do dvakrat na teden (Gregorič, 
2015). 22,1 % študentov dosega priporočila glede uživanja rib. Študentje pogosteje posegajo 
po alkoholnih pijačah kot po energijskih pijačah; delež študentov, ki ne uživa energijskih pijač, 
je visok – 69,0 %, delež študentov, ki ne uživa alkoholnih pijač, pa je le 16,4 %. Munda, Hlastan 
Ribič in Čuček Trifkovič (2016) navajajo, da študentje uživajo alkohol zaradi svoje družbe ter 
počutja manjvrednosti, saj alkohol med mladimi predstavlja neke vrste vstopnico v različne 
skupnosti. Na podlagi rezultatov ocenjujem, da je med študenti potrebno preprečevati in 
zmanjševati uživanje alkoholnih pijač. Ugotovila sem, da le 28,1 % študentov dosega 
priporočila o telesni aktivnosti. Ocenjujem, da študenti ne dosegajo priporočil o izvajanju 
zmerne telesne aktivnosti, saj se priporoča za ohranjanje in vzdrževanje zdravja vsaj 30 minut 
zmerne telesne aktivnosti petkrat na teden (Polčnik idr., 2018). Reddick (2019) navaja, da je 
priporočljivih od 7 do 9 ur spanja. Ocenjujem, da dve tretjini študentov (70,8 %) izpolnjuje ta 
priporočila, četrtina vseh pa spi manj kot 7 ur, kar ocenjujem kot nezdravo navado. Pri 
vprašanjih, ki so povezana z drugimi vedenji, me je zanimalo tudi, ali študentje kadijo, kako 
pogosto uporabljajo elektronske medije in koliko študentov se je že srečalo s stresom oz. kaj 
oni ocenjujejo, da povzroča stres. Kajenje je škodljivo tako za kadilce kot pasivne kadilce, zato 
ni priporočljivo in se odsvetuje (Karpljuk, Videmšek in Zajc, 2003). Škodljivosti kajenja se 
zaveda dobrih 83,0 % vseh študentov, ti ne kadijo. Na osnovi rezultatov raziskave ocenjujem, 
da kadi 17,0 % študentov. Glede na pretekle raziskave ocenjujem to kot nezdravo navado 
študentov, saj Stergar (2004) ugotavlja, da je vsaj eno cigareto na dan pokadilo slabih 20,0 % 
slovenskih prebivalcev. Skoraj polovica (45,4 %) anketiranih študentov uporablja med 
elektronskimi mediji največ (od ene do treh ur na dan ali več) mobilne telefone, medtem ko je 
delež uporabe tabličnega (89,7 %) in stacionarnega računalnika (87,7 %) nizek. Vzrok 
pripisujem predvsem praktičnosti, saj so mobilni telefoni praktični in dobro uporabni na 
različnih mestih. Rezultati kažejo, da študenti pogosto doživljajo stres, kar 88,5 % študentov je 
ocenila, da jim stres najpogosteje povzroča študij. Da je za študente študij najpogostejši 
povzročitelj stresa, so pokazale tudi pretekle raziskave. Behere, Yadav in Behere (2011) so 
pokazali, da so mladi, ki študirajo, bolj izpostavljeni stresu kot mladi, ki ne študirajo. Tudi 
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Rogač (2010) je v svoji raziskavi ugotovila, da študentje najpogostejši vzrok za stres pripisujejo 
ravno študiju.  

Glede na rezultate opravljene raziskave ocenjujem, da se študentje pogosto zavedajo tveganja, 
ki ga za zdravje predstavlja nezdrav življenjski slog, a ne sledijo priporočilom zdravega 
življenjskega sloga. Kot primer lahko navedem, da se študenti zavedajo pomembnosti telesne 
aktivnosti, uživanja zelenjave in sadja, uživanja 5 obrokov hrane na dan in uživanja rib, vendar 
vseeno ne dosegajo priporočil. Med študenti, ki so v času študija poslušali vsebine zdravega 
življenjskega sloga, in študenti, ki v času študija niso poslušali vsebin zdravega življenjskega 
sloga, ni bilo opaziti razlik v odnosu do zdravega življenjskega sloga, prav tako ni vidnih razlik 
med študenti, ki živijo bolj zdrav življenjski slog. Statistično pomembnih razlik med študenti 
ni, vendar pa imajo študenti, ki so v času študija poslušali vsebine zdravega življenjskega sloga, 
boljši odnos do zdravega načina prehranjevanja oz. so bolj ozaveščeni in vedo, kaj je 
pomembno za zdrav način prehranjevanja, saj pogosteje uživajo 5 obrokov hrane na dan, 
pogosteje si od doma prinašajo na predavanja malico, raje izbirajo bolj zdrava živila, kot so 
polnozrnata živila, oreščki, ribe in zelenjava; medtem ko ostali študentje raje posegajo po živilih 
in pijačah, kot so bel kruh, slani prigrizki, živila z več sladkorja, alkoholne pijače in energijski 
napitki. Ocenjujem, da študenti ne upoštevajo popolnoma smernic zdravega življenjskega 
sloga, vendar pa jim zaupajo. Študentje so ocenili, da način prehranjevanja, telesna aktivnost, 
uporaba elektronskih medijev, spanje, uživanje alkoholnih pijač, kajenje in stres zelo vplivajo 
na njihovo zdravje, kar je rezultat tega, da se študentje zavedajo, kako pomembne so naštete 
navade za zdrav življenjski slog. Po rezultatih, ki kažejo, da še vedno premalo študentov sledi 
danim priporočilom glede zdravega načina prehranjevanja, zadostne telesne aktivnosti, spanja, 
obvladovanje stresa in pitja alkoholnih pijač, ocenjujem, da študentje ne upoštevajo povsem 
smernic zdravega življenjskega sloga. 

Rezultati magistrskega dela pripomorejo k spoznanju, kakšen življenjski slog živijo študenti, 
saj, kot so pokazali rezultati, študenti ocenjujejo svoje navade kot veliko bolj zdrave, kot pa so 
v resnici. Študenti in odgovorni za študente lahko oblikujejo konkretne ukrepe glede izboljšanja 
življenjskega sloga, kot so spodbujanje uživanja uravnoteženih obrokov, spodbujanje gibanja, 
učenje veščin, kako na hiter in enostaven način pripravimo zdrav obrok, osveščati kako v 
ponudbi študentske prehrane izbrati zdrav in uravnotežen obrok. Tudi študentske restavracije 
bi morale ponujati živila z manj sladkorja, manj soli in manj maščob, prodajni avtomati na 
fakultetah bi morali ponujati sadje in žitne ploščice brez dodanega sladkorja itd., zato je 
potrebno na fakultetah in v bližnjih študentskih restavracijah izvajati nadzor nad kakovostjo 
ponudbe. Tudi urniki na fakultetah so neprimerni, kar posledično pripelje študente do tega, da 
ne uživajo potrebnih dnevnih obrokov, zato je potrebno študentom zagotoviti tudi čas za kosilo. 
Kot pa vemo, niso samo fakultete tiste, ki lahko prispevajo k izboljšanju življenjskega sloga 
študentov. Smiselno bi bilo spodbujati telesno aktivnost in obvladovanje stresnih situacij pri 
študentih. Predlagam, da se študente ne ozavešča samo o načinih, ki jih morajo spremeniti, da 
bo njihov življenjski slog bolj zdrav, temveč se morajo študentom tudi zagotoviti ustrezni 
okoljski pogoji za razvoj zdravega življenjskega sloga.  
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6 PRILOGE 

Anketni vprašalnik 

Pozdravljen/a, 

sem Sabrina Barbarič, absolventka na Pedagoški fakulteti, smer Predmetno poučevanje 

gospodinjstvo – kemija. Prosim te, da si vzameš nekaj časa in sodeluješ v moji raziskavi 

magistrskega dela, ki preučuje odnos študentov do zdravega življenjskega sloga. Sodelovanje 

v anketi je anonimno in rezultati se bodo uporabljali izključno v raziskovalne namene.  

Hvala za sodelovanje! 

1. SKLOP: Demografski podatki 

 

1.) Spol:           M             Ž 

2.) Študijski program: 

a) prve stopnje 

b) druge stopnje 

3.) Vrsta študijskega programa: ___________________ 

4.) Kje stanuješ v času študija? 

a) doma 

b) zasebno 

c) v študentskem domu 

d) drugo: _____ 

 

2. SKLOP: Prehrana 

 

5.) Oceni, koliko obrokov na dan je priporočljivo zaužiti. Obkroži izbrani odgovor.  

1 obrok 2 obroka 3 obroke 4 obroke 5 obrokov 

 

6.) Kako pogosto uživaš navedene obroke? Obkroži številko pri izbranem odgovoru. 

 Nikoli Nekajkrat na 
mesec 

1–3x na teden 4–6x na teden Vsak dan 

Zajtrk 1 2 3 4 5 

Dopoldanska malica 1 2 3 4 5 

Kosilo 1 2 3 4 5 

Popoldanska malica 1 2 3 4 5 

Večerja 1 2 3 4 5 
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7.) Kako pogosto se prehranjuješ na opisan način? Obkroži številko pri izbranem odgovoru. 

 Nikoli 
 
 

Redko 
(manj kot 
dvakrat na 

mesec) 

Občasno 
(nekajkrat na 

mesec) 

Pogosto 
(večkrat na 

teden) 

Zelo pogosto 
(vsak dan) 

Hrano si pripravim sam. 1 2 3 4 5 

Jem v študentski restavraciji.  1 2 3 4 5 

Hrano mi pripravljajo starši ali drugi. 1 2 3 4 5 

Drugo:      

 

8.) Kako pogosto si navedeno hrano na predavanja prineseš od doma? Obkroži številko pri 

izbranem odgovoru. 

 Nikoli 
Redko 

(manj kot dvakrat 
na mesec) 

Občasno 
(nekajkrat na 

mesec) 

Pogosto 
(večkrat na 

teden) 

Zelo pogosto 
(vsak dan) 

Sadje 1 2 3 4 5 

Zelenjava 1 2 3 4 5 

Doma pripravljena jed npr. solata, 
testenine … 

1 2 3 4 5 

Prigrizki  (žitne ploščice, čokolada, 
oreščki, keksi …) 

1 2 3 4 5 

Kruh ali pekovski izdelki, npr. 
rogljiček 

1 2 3 4 5 

Jogurt 1 2 3 4 5 

Pijača 1 2 3 4 5 

Hrano kupim v avtomatu s hrano 1 2 3 4 5 

Drugo:      

 

9.) Kako pomembno se ti zdi, da upoštevaš navedena prehranska priporočila? Obkroži 

številko pri izbranem odgovoru. 

 Zelo 
nepomembno  

 

Nepomembno 
 
 

Niti pomembno 
niti 

nepomembno 

Pomembno 
 
 

Zelo 
pomembno 

Jej malo sladkorja in sladkih 
živil.  

1 2 3 4 5 

Jej izdelke z manj maščob. 1 2 3 4 5 

Ne dosoljuj hrane. 1 2 3 4 5 

Jej polnozrnata živila. 1 2 3 4 5 

Jej malo ocvrte hrane. 1 2 3 4 5 

Jej dovolj zelenjave. 1 2 3 4 5 

Jej dovolj sadja. 1 2 3 4 5 

Jej manj predelano hrano. 1 2 3 4 5 

Uživaj 5  obrokov na dan. 1 2 3 4 5 

Izogibaj se sladkim pijačam. 1 2 3 4 5 

Pij vodo. 1 2 3 4 5 
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10.)  Kako pogosto uživaš v tabeli navedena živila? Obkroži številko pri izbranem 

odgovoru. 

 Nikoli 1–3x na 
mesec 

1–4x na 
teden 

5–6x na 
teden 

1x na dan Večkrat na 
dan 

Sadje 1 2 3 4 5 6 

Zelenjava 1 2 3 4 5 6 

Ribe 1 2 3 4 5 6 

Meso in mesni izdelki 1 2 3 4 5 6 

Mleko in mlečni izdelki 1 2 3 4 5 6 

Oreščki 1 2 3 4 5 6 

Bel kruh 1 2 3 4 5 6 

Polnozrnat kruh 1 2 3 4 5 6 

Slani prigrizki (npr. čips) 1 2 3 4 5 6 

Živila z več sladkorja 
(čokolada, bonboni …) 

1 2 3 4 5 6 

Alkoholne pijače 1 2 3 4 5 6 

Energijski napitki 1 2 3 4 5 6 

 

11.)  Oceni, kako se po tvojem mnenju prehranjuješ. Obkroži številko pri izbranem 

odgovoru. 

Zelo nezdravo Nezdravo Niti nezdravo niti zdravo Zdravo Zelo zdravo 

1 2 3 4 5 

 

3. SKLOP: Telesna aktivnost 

  
12.)  Oceni svojo telesno aktivnost. Obkroži številko pri izbranem odgovoru. 

Neaktiven Malo aktiven Aktiven Zelo aktiven 
1 2 3 4 

 

13.)  Kolikokrat na teden si zmerno telesno aktiven vsaj 30 minut/dan (hitra hoja, ples, 

telovadba, zmerna aerobika, počasen tek itd.)? Obkroži številko pri izbranem 

odgovoru. 

Nikoli 1–3x na teden 5x na teden ali več Vsak dan 

1 2 3 4 

 

4. SKLOP: Druga vedenja 
 

14.) Oceni, koliko ur na dan povprečno spiš? Obkroži številko pri izbranem odgovoru. 

Manj kot 7 ur Med 7 in 9 ur Več kot 9 ur 

1 2 3 
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15.) Koliko ur na dan uporabljaš navedene elektronske naprave? Obkroži številko pri 

izbranem odgovoru. 

 Ne uporabljam Do 1 uro 1–3 ure 3–5 ure Več kot 5 ur 

Mobilni telefon 1 2 3 4 5 

Tablični računalnik 1 2 3 4 5 

Prenosni računalnik 1 2 3 4 5 

Stacionarni računalnik 1 2 3 4 5 

Televizija 1 2 3 4 5 

 

16.)  Kako pogosto piješ alkoholne pijače? Obkroži številko pri izbranem odgovoru.  

Nikoli Zelo redko 
(nekajkrat na leto) 

Redko (manj kot enkrat 
na mesec) 

Občasno (nekajkrat 
na mesec) 

Pogosto (večkrat 
na teden) 

Vsak dan 

1 2 3 4 5 6 

 

17.) Kateri dan v tednu običajno popiješ največ  alkoholnih pijač? Obkroži številko pri 

izbranem odgovoru. 

Ne pijem alkoholnih pijač Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

18.)  Kako pogosto kadiš? Obkroži številko pri izbranem odgovoru.  

 
Nikoli 

Zelo redko  
(nekajkrat na 

leto) 

Redko 
  (manj kot enkrat 

na mesec) 

Občasno 
(nekajkrat na 

mesec) 

Pogosto (večkrat na 
teden) 

 
Vsak dan 

 

1 2 3 4 5 6 

 

19.)  Oceni, kako pogosto si v stresu? Obkroži številko pri izbranem odgovoru. 

Nikoli Nekajkrat na leto Nekajkrat na mesec Nekajkrat na teden Vsak dan Večkrat na dan 

1 2 3 4 5 6 

 

20.)  Razvrsti navedene dejavnike, ki tebi povzročijo stres, glede na to, kako pomembni 

so zate. Označi jih od 1 do 5 (1 – najmanj pomemben dejavnik za stres,                                

5 – najpomembnejši dejavnik za stres). 

a) Študij                           ___ 

b) Finančne težave        ___ 

c) Samopodoba             ___ 

d) Družina                       ___ 

e) Ljubezenske težave  ___ 
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5. SKLOP: Stališča do zdravega življenjskega sloga 
 

21.)  Oceni, kako pomembno se ti zdi, da bi spremenil/-a naštete navade.  

 Ni potrebno 
spremeniti 

Malo 
pomembno, da 
bi spremenil/-a 

Niti bi spremenil 
niti ne bi 
spremenil/-a 

Dobro bi bilo, 
da bi 
spremenil/-a 

Nujno 
moram 
spremeniti 

Redno uživanje obrokov 
hrane 

1 2 3 4 5 

Količina zaužitega sadja 1 2 3 4 5 

Količina zaužite zelenjave 1 2 3 4 5 

Piti manj sladkih pijač 1 2 3 4 5 

Piti več vode 1 2 3 4 5 

Uporaba elektronskih 
medijev 

1 2 3 4 5 

Čas spanja 1 2 3 4 5 

Trajanje telesne 
aktivnosti 

1 2 3 4 5 

Pogostost uživanja 
alkohola 

1 2 3 4 5 

Pogostost kajenja 1 2 3 4 5 

Boljše obvladovanje 
stresa 

1 2 3 4 5 

 

22.)  Oceni, kako po tvojem mnenju navedeni dejavniki vplivajo na zdravje? Izberi 

številko pri izbranem odgovoru. 

 Nikakor ne 
vpliva 

Ne vpliva Niti ne vpliva niti 
vpliva 

Vpliva Zelo vpliva 

Način prehranjevanja 1 2 3 4 5 

Telesna dejavnost 1 2 3 4 5 

Spanje 1 2 3 4 5 

Uporaba elektronskih 
naprav 

1 2 3 4 5 

Uživanje alkoholnih pijač 1 2 3 4 5 

Kajenje 1 2 3 4 5 

Stres 1 2 3 4 5 
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