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POVZETEK 

 

Namen diplomske naloge je bil analizirati povezanost gibalne/športne aktivnosti predšolskih 

otrok in njihovih staršev v Beli krajini z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja. Za 

potrebe raziskave smo skonstruirali dva ločena vprašalnika. Z vprašalnikoma smo pridobili 

podatke, na podlagi katerih smo analizirali gibalno/športno aktivnost otrok in njihovih staršev 

ter ugotavljali nekatere dejavnike zdravega načina življenja. 

 

Prvi se je nanašal na gibalno/športno aktivnost staršev in njihovih 3-6 letnih otrok. Drugi pa 

na prehranske navade staršev in njihovih 3-6 letnih otrok v belokranjskih vrtcih. V raziskavo 

smo zajeli 57 staršev in njihovih otrok, ki obiskujejo enega izmed belokranjskih vrtcev 

(Vinica, Dragatuš, Črnomelj, Semič, Metlika). Analiza vprašalnikov obsega odstotkovno 

enako število staršev in njihovih 3-6 letnih otrok v omenjenih vrtcih. 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (statistical Package for the social 

Sciences). Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun frekvence posameznih 

odgovorov, za izračun opisne statistike smo uporabili podprogram DESCRIPTIVES, za 

analizo variance pa ANOVO. Za testiranje hipotez smo uporabili koeficient kontingence. 



 

 

Pearsonov in Spearmanov koeficient korelacije smo uporabili za ugotavljanje povezanosti 

med spremenljivkami. Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja   

(p 0,05). 

 

Ugotovili smo, da so starši med tednom povprečno gibalno/športno aktivni 4 ure. Imajo pa 

slabe prehranske navade, saj zaužijejo premalo obrokov dnevno. 53 % staršev vsaj občasno 

pije alkoholne pijače, kadi jih kar 46 %. Pri analizi vprašalnika za otroke smo ugotovili, da so 

otroci med tednom povprečno gibalno/športno aktivni 90 minut na dan, da so prehranjevalne 

navade otrok boljše od prehranjevalnih navad njihovih staršev. Večina obrokov je vezanih na 

vrtce, zato je število obrokov na dan večje, vrsta živil pa je odvisna od prehranskih 

strokovnjakov v vrtcih. Izpostaviti velja, da smo potrdili hipotezo, ki pravi, da so otroci, 

katerih starši so bolj gibalno/športno aktivni, tudi sami bolj gibalno/športno aktivni. Prav tako 

smo potrdili hipotezo, ki pravi, da otroci, katerih starši imajo boljše prehranske navade med 

tednom, tudi sami uživajo bolj zdravo prehrano med tednom. 
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SUMMARY 

 

Aim of this thesis was to analyze the link of motion/sports activity of preschool children and 

their parents in Bela krajina with selected factors of healthy lifestyle. For the research needs 

we constructed two separation questionnaires. With questionnaire we have obtained details on 

which we analysed motion/sports activity of preschool children and their parents and we 

determined some factors of healthy lifestyle. 

 



 

 

The first questionnaire concerned to motion/sports activity of parents and their from three to 

six-year children. The second one concerned to nutrition habits of parents and their from three 

to six-year children in kindergartens in Bela krajina. In our study we included fifty-seven 

parents and their children whose visit one of kindergartens in Bela krajina (Vinica, Dragatuš, 

Črnomelj, Semič, Metlika). Analysis of the questionnaires contains the same percentage 

number of parents and their from three to six-year children in mentioned kindergartens. 

The data was analyzed with statistical package SPSS (Statistical package for the social 

sciences). We have used subroutine Descriptives, for analysis of variance we took Anova. For 

testing hypotheses we have used coefficient of contingency. Pearson's and Spearman's 

correlation coefficient was used for identify links between variables. Statistical significance 

was checked with level of five percent risk (p 0,05). 

It was found out that parent are motion/sports active for four hours in average during week.. 

They have bad nutrition habits because they don't prefer consume enough meals per day. 

Fifty-three percent of parents at least occasionally drink alcoholic beverages and forty-six 

percent of them smoke. At the analysis of the questionnaire for the children we have found 

out that they are in average motion/sport active ninety minutes per day. Nutrition habits of 

children are better as nutrition habits of their parents are. Most meals is bounded on 

kindergartens; therefore they have more meals, type of food depends from nutrition experts in 

kindergartens. It should be highlighted that we have confirmed the hypotheses which says: if 

parents are motion/sports active, this means that children are also more motion/sports active. 

There was also confirmed hypotheses which says: if parents have better nutrition habits 

during the week this means that children eat more healthy food during the week. 
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1 Uvod 
 

Termin gibalna/športna aktivnost je splošen izraz, ki pomeni vsako gibanje telesa, ki se  

odraža v porabi energije nad tisto v mirovanju. Športna aktivnost pomeni načrtovano, pogosto 

nadzirano aktivnost s ciljem izboljšanja telesne kondicije ali zdravja. Za izboljšanje ravni 

aktivnosti celotne populacije pa poleg športne aktivnosti potrebujemo tudi gibalno aktivnost, 

ki zajema aktivnosti na delu, doma in v prostem času. Zato menimo, da je termin 

gibalna/športna aktivnost primernejši, kot zgolj uporaba termina šport ali gibanje (povzeto po: 

Mutrie, 2005). 

 

Otrok začne usvajati prve informacije v trenutku, ko se rodi. Starši so tisti, ki mu omogočijo 

prve stike z okoljem in so popolnoma odgovorni za njegovo zgodnje učenje. Te informacije 

otrok pridobiva še zlasti s pomočjo gibanja, ki predstavlja najbolj primarno in naravno 

potrebo ter vpliva na vsa področja njegovega razvoja od kognitivnega do čustvenega in 

socialnega. Družina, ki ve, da mnoge od naštetih nalog lahko učinkovito prepreči in težje celo 

odkloni, goji šport kot sestavni del življenja in sredstvo, ki motivira, koristi in osrečuje. 

Strokovnjaki so ugotovili, da vsega tistega, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje 

več ne more nadoknaditi. Otrokove dejavnosti v prvih letih življenja so podlaga za kasnejše 

gibalne dejavnosti, hkrati pa vplivajo na razvoj in oblikovanje cele vrste njegovih 

sposobnosti, lastnosti, zmožnosti in značilnosti (Videmšek, Štihec, Karpljuk in Kondrič, 

2002). 

 

Videmškova in Pišot (2007) razlagata celostnost otrokovega razvoja kot dinamično 

interakcijo sprememb na vseh področjih razvoja (telesnem, gibalnem, socialnem, čustvenem 

in spoznavnem). Sprememba na enem od naštetih področij vpliva na spremembo na vseh 

ostalih. 

 

Zato je treba otrokom omogočiti čim več spodbud na vseh razvojnih področjih, da se bodo 

lahko skladno oz. harmonično razvili. Otroci, ki so deležni spodbudnega okolja s strani 

staršev ter pestrega zunanjega okolja in zato hodijo v gore, smučajo, plavajo, veslajo ter  

kvalitetnih športnih pripomočkov in igral, bodo pridobili raznolike izkušnje, ki jih potrebujejo 

za harmoničen osebnostni razvoj. 
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Zaradi premalo pogoste gibalne/športne dejavnosti in posledično vse bolj sedentarnega načina 

življenja so otroci izpostavljeni številnim dejavnikom tveganja za pojav različnih bolezni. 

Eden najpomembnejših dejavnikov, ki omogoča zmanjšanje takšnega tveganja, je redna 

gibalna/športna dejavnost. Ker se tvegano vedenje, ki ima lahko negativne posledice na 

zdravje, pojavlja že v otroštvu in se nadaljuje v poznejših življenjskih obdobjih, je potrebno 

pravočasno ukrepati (Malina, Bouchard in Bar-Or, 2004; v Završnik in Pišot, 2005). 

Pomembno je, da otroci usvojijo takšne vedenjske vzorce, ki temeljijo na redni gibalni 

dejavnosti, kar bo imelo dolgoročen in pozitiven vpliv na kakovost življenja (Corbin, 2002). 

 

Z diplomsko nalogo smo želeli analizirati povezanost gibalne/športne aktivnosti predšolskih 

otrok in njihovih staršev na področju Bele krajine in sicer med tednom, ob koncu tedna oz. 

med počitnicami z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja. 
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2 Predmet in problem 
 

2.1 Gibalna/športna dejavnost 

 

V zadnjih letih smo priča velikemu preobratu in vse večjemu številu znanstvenih izsledkov 

raziskovanja vpliva gibalno/športne dejavnosti na rast in razvoj, funkcionalne sposobnosti, 

kakor tudi zgodnje preprečevanje številnih kroničnih bolezni, ki se v odrasli dobi povezujejo s 

stopnjo telesne aktivnost (Završnik & Pišot, 2005). 

 

Gibalna/športna dejavnost je za skladen celostni razvoj otroka in mladostnika torej nujno  

potrebna in smo jo dolžni zagotavljati v primerni količini in kvaliteti. Za ohranjanje zdravja je 

predvsem pomembno razmerje med energijskim vnosom in energijsko porabo, skratka med 

prehranjevanjem in telesno aktivnostjo. Zdrava prehrana in redna telesna aktivnost vplivata na 

zdravje vsaka zase. Učinki obeh se dopolnjujejo, ima pa gibalna/športna aktivnost pozitivne 

učinke na zdravje tudi neodvisno od prehrane. Za zdravje ni potrebna intenzivna vadba, 

ključno pa je, da smo aktivni skozi vse življenjsko obdobje (Završnik, Pišot, 2005; Pišot, 

Završnik, 2001). 

 

V zgodnjem otroštvu je razvoj zelo dinamičen in celosten. V tem obdobju ima gibalna/športna 

aktivnost izjemen pomen; predstavlja namreč pomembno sredstvo za pridobivanje različnih 

informacij in nabiranje novih izkušenj ter razvijanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. 

Otroci so najbolj dovzetni za spreminjanje, razvoj sposobnosti, pridobivanje znanj ter 

prilagajanje (adaptacijo) na okolje in njegove značilnosti do pubertete. Raziskava, ki je 

preučevala delovanje možganov na osnovi najnovejših metod (MRI, PET scan), je prinesla 

nova spoznanja o razvoju in delovanju najvišjih centrov regulacije (Shore, 1997). Med drugim 

je bilo ugotovljeno, da je razvoj možganov odvisen od medsebojnega vpliva genske zasnove 

ter količine in kakovosti ponujenih izkušenj. To pomeni, da bodo otroku, ki bo odraščal v 

stimulativnem okolju, ostali usvojeni gibalni programi trajno zapisani v gibalnem 

(motoričnem) spominu. Bogatejši kot bo, več informacij bo gibalni spomin nudil in lažje bo 

posameznik usvajal nova gibalna znanja tako v otroštvu kot kasneje (Pišot, Planinšec, 2005; 

Kubota, 2002; Harris-Warrick, 2001; Shippenberg, Chefer, Zapata, Heidbreder, 2001; 

Shonkoff, Philips, 2000; Shore, 1997). 
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Vse premalo se zavedamo koristi gibalne/športne dejavnosti. Kažejo se ne samo na biološki 

ali zdravstveni komponenti razvoja, ampak tudi na psiho-socialni komponenti 

posameznikovega življenja. Učinki na tej komponenti so še posebej pomembni tudi v obdobju 

adolescence, ko ima gibalna/športna dejavnost dodaten pomen, saj je to čas intenzivnega 

telesnega razvoja, usklajevanja mnogih telesnih funkcij in oblikovanja  iz otroškega telesa v 

odraslega. V dobi mladostništva se oblikujejo pomembne razsežnosti človekove osebnosti. Ta 

hitro spreminjajoči se proces je povezan z različnimi stresi in preizkušnjami, močno potrebo 

po sprostitvi, razvijanjem odnosa do sebe, sveta in drugih ljudi, s šolanjem, s pomenom svoje 

zunanje podobe. Na vseh teh poljih posameznikovega razvoja ima lahko gibanje  velik in 

dolgoročen pomen (Tomori, 2005). 

 

Kljub povečani uporabi najnovejše tehnologije se gibalna/športna aktivnost v najbolj razvitih 

deželah zmanjšuje ali celo izginja. Delež prebivalstva, ki opravlja dela, ki zahtevajo predvsem 

sedeča opravila (za računalnikom), je težko še večji. Še bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da so 

isti ljudje tudi v prostem času večinoma pred televizijo ali računalnikom. Pomanjkanje 

zadostne gibalne/športne aktivnosti je danes med največjimi dejavniki tveganja za nastanek 

kroničnih nenalezljivih bolezni (Pišot, Kropej, 2005). 

 

Del kakovosti našega življenja je tudi aktivni življenjski slog. Težko si je predstavljati otroke 

in mladostnike, ki ne marajo gibalne/športne aktivnosti ali se ob njej ne zabavajo in sprostijo. 

Vloga ožjega okolja, sploh staršev, je ključna pri razvoju otrokovega vedenjskega sloga in 

posledično kakovosti življenja posameznika (Pišot, Juriševič, Završnik, 2002). 

 

Otroci z gibanjem uravnavajo, razvijajo in ohranjajo zdravje. Gibanje je za njih nuja oziroma 

potreba, saj vpliva na telesni razvoj otroka. Otrokom daje zadovoljstvo in veselje, kar pomeni 

občutenje številnih emocij. Je kognitivno naravnano. To pomeni, da si otroci z gibanjem 

razvijajo umske sposobnosti. Je tudi družbeno naravnano, zato vključuje gibalna/športna 

aktivnost tudi socialno komponento. 

 

Torej, če povzamemo: gibalna/športna aktivnost vpliva na celosten razvoj otroka. To pa 

pomeni, da vpliva na kakovost življenja posameznika. Telesna neaktivnost je glavni dejavnik 

za razvoj srčno-žilnih bolezni. Povečuje verjetnost pojava kapi, debelosti, visokega krvnega 

tlaka, nizkega nivoja HDL »zdravega« holesterola in diabetesa. Redna gibalna/športna 

aktivnost predstavlja temelj zdravja odraslih ljudi. Vemo, da so številne resne bolezni 
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odraslega obdobja kronične, nastajajo skozi dolgo obdobje in imajo korenine v mlajših letih, 

celo v otroštvu.  

 

Redna gibalna/športna aktivnost zmanjšuje obolevnost in umrljivost zaradi številnih vodilnih 

vzrokov slabega zdravja, še posebej bolezni v zvezi z aterosklerozo (na primer koronarne 

bolezni srca). Pozitivno vpliva na številne dejavnike in pokazatelje zdravja, še posebej na 

vsebnost telesnega maščevja in telesno težo. Ugodno pa deluje tudi v smislu nasprotnega 

delovanja depresiji in tesnobnosti (Fras, 2002). 

 

Ameriško združenje za srce (American Heart Association, 2005) priporoča, da so otroci in 

mladostniki najmanj 60 minut na dan zmerno do visoko intenzivno aktivni. Skrbijo nas 

podatki, da je med mladimi vse več takih, ki telesno niso aktivni na način in do take mere, da 

bi lahko njihovo gibalno/športno aktivnost razumeli v funkciji krepitve ali vsaj varovanja 

njihovega zdravja (Fras, 2002).  

 

V številnih državah se je v zadnjem obdobju pomembno zmanjšalo tudi zagotavljanje redne 

športne vzgoje, prav tako pa se mladim ljudem zmanjšujejo možnosti biti vsakodnevno 

aktiven izven šole. Tako stanje je po mnenju Frasa (2002) posledica kombinacije različnih 

dejavnikov: zmanjšane dostopnosti varnih površin za gibalno/športno aktivnost, zmanjševanja 

podpore, nadzora in vodenja s strani odraslih, povečevanja popularnosti avtomobila kot 

transportnega sredstva in uporaba računalniških oziroma televizijskih ekranov kot oblike 

»rekreacije«.  

 

Kot smo že omenili, se gibalna/športna aktivnost odraža v telesnih, duševnih in socialnih 

dobrinah. Poleg naštetega gibalna/športna aktivnost pozitivno vpliva na uravnavanje telesne 

teže, mineralizacijo kosti, učinkovito delovanje srca, krepi duševno zdravje, pozitivno 

samopodobo. Omogoča tudi vzpostavitev trdnih temeljev zdravega življenjskega sloga, ki ga 

je mogoče obdržati v kasnejše, odraslo življenjsko obdobje. Zdrav življenjski slog je vsekakor 

osnova za kakovostno življenje. 
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2.1.1 Dosedanje raziskave 

 

Rezultati raziskav »CINDI 2002/03« in »Gibalne/športne aktivnosti za zdravje 2001-2004« 

kažejo, da je za zaščito zdravja dovolj gibalno/športno dejavnih (5- in večkrat tedensko vsaj 

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

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

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

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

2005). 

Ti osnovni podatki nas opozarjajo, da je gibalna/športna nedejavnost postala tudi v Sloveniji 

eden od pomembnih javnozdravstvenih problemov. Novejše raziskave o gibalni/športni 

dejavnosti odraslih Slovenk in Slovencev (Slovensko javno mnenje, 2006) kažejo, da je še 

vedno skoraj 40 % državljanov gibalno/športno nedejavnih. Več kot 18 % odraslih pa je le 

minimalno gibalno/športno dejavnih. Razveseljivo je dejstvo, da se gibalno/športno dejavni z 

gibalno/športno dejavnostjo ukvarjajo povprečno 5 ur in 15 min na teden, kar po merilih 

mnogih raziskovalcev zadostuje kriterijem za ohranjanje zdravja in telesne vitalnosti. Z 

omenjeno raziskavo so ugotovili, da se skoraj 44 % ljudi z gibalno/športno dejavnostjo 

ukvarja primerno pogosto in primerno dolgo. Skupni delež gibalno/športno dejavnih Slovenk 

in Slovencev je 62 %, kar je 26 % več v primerjavi z EU za leto 2004 (EC, 2004). Navedeno 

dejstvo Slovenijo danes uvršča na 3. mesto najbolj športno dejavnih držav v EU. Bolj športno 

dejavni so le še Finci (75 %) in Švedi (70 %) (Starc in Sila, 2007). 

 

Zadnje raziskave kažejo na precejšnje povečanje gibalne/športne dejavnosti nasploh. Občasno 

in redno športno dejavnih je 58,4 % Slovencev in Slovenk. Razlike med spoloma  so komaj  

kaj še nagibajo v prid moški populaciji. V današnjem načinu življenja, ko ženske popolnoma 

enakovredno nastopajo v skoraj vseh vlogah, je tak rezultat pričakovan. Zanimiva pa je 

primerjava izbire različnih gibalnih/športnih dejavnosti med spoloma med letoma 1973 in 

2006. Ugotovitve kažejo, da je z leti odvisnost športne dejavnosti glede na spol močno narasla 

(Sila, 2007). 

 

 Višja izobrazba pomeni pogostejšo gibalno/športno dejavnost. V letu 2006 je bilo moč 

zaznati manjše razlike, kot so bile ugotovljene v preteklih obdobjih. Razloge za to, da se je v 

zadnjih letih občutno dvignil delež gibalno/športno dejavnih ljudi, da so se razmerja med 
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moškimi in ženskami izenačila in da višina izobrazbe ni več tako pomembna za stopnjo 

ukvarjanja s gibalno/športno dejavnostjo, lahko iščemo najprej v dvigu življenjskega 

standarda, v boljši ozaveščenosti in vedenju o negativnih posledicah športno nedejavnega 

načina življenja, večji in kakovostnejši ponudbi športnih pripomočkov, športnih programov, 

njihovi propagandi ter ponudbi različnih športnih prireditev (Sila, 2007). 

 

Kot dokazujejo raziskave, sta življenjski slog odraslih in otrok pogosto prepletena. Pri 

razčlenjevanju statusa in vedenjskega sloga otrok in mladostnikov lahko opazimo, da se tako 

kot pri odraslih tudi pri otrocih kaže izredno podobna težnja vpliva sodobnega načina 

življenja. Življenjski slog vsakega posameznika se namreč razvija vse življenje. Raziskave 

kažejo, da se temelji življenjskega sloga začenjajo oblikovati v ozkem družinskem krogu 

(Štihec in Strel, 1998; Štihec, Karpljuk, Videmšek in Kondrič, 2000). 

 

Pri analizi statusa ter vedenjskega sloga otrok in mladostnikov ugotavljamo, da se kaže zelo 

podoben trend vpliva sodobnega načina življenja kot pri odraslih, saj jih je večina premalo 

gibalno/športno aktivnih. V povprečju četrtošolci v prostem času med tednom presedijo skoraj 

4 ure in sedmošolci skoraj 5 ur na dan. V šoli otroci presedijo 5 do 6 ur. Iz tega  ugotovimo, 

da dnevno presedijo do 10 ur dnevno ali več. Srednješolci presedijo v prostem času med 

tednom dobre 4 ure na dan, srednješolke pa skoraj 5 ur, med vikendom pa še več, pribl. 6 ur. 

V prostem času se pogosto ukvarja z gibalno/športno dejavnostjo slabih 60 % četrtošolcev in 

54 % sedmošolcev, nikoli pa 6,3 % četrtošolcev in 4,3 % sedmošolcev. Pri srednješolcih se 

pogosto ukvarja z gibalno/športno dejavnostjo v vseh letnikih več kot 60 % fantov, medtem 

ko se dekleta ukvarjajo s športom le včasih (50 %) (Sterl, Završnik, Pišot, Zurc in Kropej, 

2005). 

 

Sila (2007) ugotavlja, da se stanje pri odraslih spreminja v prid gibalni/športni dejavnosti. 

Kljub temu pa pozitivnih sprememb pri otrocih in mladostnikih raziskave do sedaj še niso 

potrdile. Zavedanje, da gibalna/športna dejavnost daje posamezniku določen red in disciplino 

v njegov ritem življenja, morajo sedaj starši prenesti tudi na otroke. Zato jim morajo nuditi 

čim več pozitivnih spodbud ter jim zagotoviti izkušenjsko bogato okolje. Več izkušenj bodo 

imel kot odraščajoče osebe, lažje se bodo odločali, kaj je zanje dobro in kaj ne. Tako bodo 

lažje razvijali in oblikovali lastno identiteto. 
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Zgled staršev je za otroke neprimerno pomembnejši kot le nasveti o tem, kaj je prav in kaj ne. 

Tako nekateri podatki kažejo, da so otroci gibalno/športno aktivnih mater kar dvakrat bolj 

aktivni od otrok neaktivnih mater. Otroci gibalno/športno aktivnih očetov so do 3,5-krat bolj 

aktivni kot sovrstniki, ki imajo športno neaktivne očete. V družinah, kjer sta aktivna oba 

starša, pa so otroci celo 6-krat bolj aktivnih od sovrstnikov z neaktivnimi starši (Kalish, 

2000). 

 

Raziskave (Videmšek s sod., 2006) kažejo, da imajo otroci gibalno/športno aktivnih staršev 

nekoliko bolj urejene prehranske navade kot otroci gibalno/športno neaktivnih staršev. Starši, 

ki se ukvarjajo z gibalno/športno dejavnostjo, se tudi statistično značilno več ukvarjajo s 

svojim otrokom. Zato so podatki iz leta 2000 (Doupona, Petrović), da se več kot 50 % družin 

in  njenih članov pri nas z gibalno/športno dejavnostjo sploh ne ukvarja, zelo zaskrbljujoči. 

 

Kljub temu, da nekatere novejše raziskave (npr. Videmšek s sod., 2002) kažejo, da se stanje 

počasi izboljšuje, pa še vedno starši nimajo dovolj znanja, da bi lahko otrokom nudili 

kvalitetno »športno vzgojo in učenje«. 

 

V svoji raziskavi Završnik in Pišot (2005)  navajata dejstvo, da je sedeč življenjski slog drugi 

najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek, napredovanje in zaplete pri številnih 

kroničnih, nenalezljivih boleznih, in sicer takoj za kajenjem je nezadostna gibalna/športna 

dejavnost eden izmed ključnih dejavnikov tveganja. 

 

Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da letno po celem svetu zaradi pomanjkanja 

telesne dejavnosti umre 1,9 milijona ljudi, od tega 600.000 v Evropi. Z vzdrževanjem 

normalne telesne teže in primerno gibalno/športno dejavnostjo bi bilo mogoče preprečiti eno 

tretjino primerov raka. Kombinacija neprimerne prehrane, pomanjkanja telesne dejavnosti in 

kajenja je vzrok za 80 % bolezni srca in ožilja, ki nastopijo prezgodaj. Pri  tistih, ki niso vsaj 

minimalno telesno dejavni, verjetnost za obolevnost srca in ožilja 50 % večja, navaja 

Svetovna zdravstvena organizacija.  
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2.2 Dejavniki zdravega načina življenja 

 

2.2.1 Otroci naj se čim bolj zdravo prehranjujejo 

 

Prehrana in zdravje sta tesno povezana. S prehranjevanjem lahko zdravje varujemo in hkrati 

preprečujemo zvišan krvni tlak, zvišan holesterol in zvišan sladkor v krvi ter debelost, ki so 

dejavniki tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni. Belović (2008) poudarja, da je 

zdrava prehrana tista, ki vključuje več vidikov prehranjevanja. Človek naj bi dnevno zaužil 

vsaj tri obroke, še bolje pet. Količino hrane je potrebno prilagoditi posameznikovi telesni 

dejavnosti. Poleg tega pa je potrebno vanjo vsakodnevno vključevati vsa potrebna hranila, kot 

so žita in žitne izdelke, zelenjava, sadje, mleko in mlečni izdelki, meso, stročnice in oreščki. 

Pri uživanju maščob je potrebno paziti, da jih uživamo zmerno in to predvsem tiste, ki so 

rastlinskega izvora. 

 

Hrana je ena izmed primarnih človekovih potreb. Šele ko to potrebo zadovoljimo, lahko 

začnemo razmišljati in delati druge stvari. V začetku je človek delal predvsem zato, da je 

zadovoljil svoje primarne potrebe. Danes pa je v razvitem svetu samoumevno, da imamo 

dovolj hrane za preživetje. Celo več kot dovolj, saj jo mečemo proč, smo izbirčni, jo pojemo 

veliko preveč. Prevelike količine hrane, neprimerna izbira živil in nerazporejenost obrokov 

skozi dan privedejo do debelosti, ki je ena najpogostejših bolezni razvitega sveta.  

 

Leta 1916 so Američani izdelali prva prehranska navodila za otroke, 24 let kasneje pa so jih 

nadgradili v prehranski krog, ki je vseboval enake deleže sedmih skupin živil (Sentočnik, 

2005e). 

 

Enoten pristop k hranjenju igra pomembno vlogo poleg omenjenih prehranskih priporočil. Pri 

tem imamo v mislih predšolskega otroka, ki se prehranjuje v vrtcu, pri babicah, starših … 

Vedno enak pristop vseh otrokovih skrbnikov ima pomembne pozitivne posledice na njihove 

prehranske navade v kasnejšem obdobju življenja. 

 

Otroku je zato treba ponuditi različne okuse. Hranili pa naj bi ga v zdravem in mirnem okolju. 

Hrana nikoli ne sme postati sredstvo prisile ali nagrajevanja. Sentočnikova (2004) meni, da je 
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mogoče otrokov okus in odnos do hrane oblikovati približno do njegovega petega leta starosti.  

Do takrat se namreč razvijejo prehranski vzorci, ki se jih kasneje veliko težje spreminja. 

  

Zdrave prehranske navade štejemo med pomembne vsebine, ki jih moramo odrasli 

posredovati otrokom. Maučec Zakotnikova (2005) jih opredeljuje takole:  

o pravilen ritem prehranjevanja: zajtrk, kosilo, večerja in po možnosti dva manjša 

vmesna obroka (priporočljivo sadje in zelenjava),  

o pravilen način uživanja hrane: počasi: 20–30 minut za glavne obroke in 10 minut za 

vmesne obroke,  

o primerna porazdelitev dnevnega energijskega vnosa po obrokih: 25 % naj bi vnesli z 

zajtrkom, 15 z dopoldansko malico, 30 s kosilom, 10 s popoldansko malico in 20 % z 

večerjo,  

o pravilna sestava hrane glede na kritje dnevnih energijskih potreb v skladu s 

priporočili o zdravju koristnejših živilih: uživanje hrane z manj nasičenimi in trans 

maščobnimi kislinami ter manj sladkorja, veliko prehranskih vlaknin, vitaminov, 

mineralnih snovi in snovi z antioksidanti,  

o zdrav način priprave hrane: mehanska in toplotna obdelava (kuhanje, dušenje), ki 

ohranja količino in kakovost zaščitnih snovi in ne uporablja ali čim manj uporablja 

dodatne maščobe, sladkor in kuhinjsko sol. 
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Prehranske piramide 

 

 

 

Slika 1: Prehranska piramida Ministerstva za kmetijstvo v ZDA (1992) 

 

Prirejena je po piramidi iz članka Food Guide Pyramid (http://www.fldoe.org/nutrition/ 

general/pyramid.asp) in diplomske naloge Starman (2006). 

 

Slika 1 predstavlja prehransko piramido iz leta 1992, v kateri so prikazana živila razdeljena na 

šestih glavnih prehranskih skupin:  

1. skupina: živila z veliko maščob in sladkorjev,  

2. skupina: mleko in mlečni izdelki,  

3. skupina: meso in mesni izdelki,  

4. skupina: sadje,  

5. skupina: zelenjava,  

6. skupina: kruh, testenine, žita, riž in druga škrobna živila.  
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Posamezna skupina je sestavljena tako, da ena enota kateregakoli živila iz iste skupine 

vsebuje podobne količine ogljikovih hidratov, beljakovin, maščob in energije, zato je vedno 

možna zamenjava živil znotraj posamezne skupine. 

 

Enote živil so:  

o pol kosa kruha, en košček prepečenca, en srednje velik krompir …  

o ena skodelica mleka, en lonček jogurta,  

o  dve-tri rezine šunke, pol manjšega govejega zrezka (35 g), pol srednje velike ribe 

(50g) …  

o pol rezine sira, eno jajce, pol para hrenovke …  

o ena velika žlica in pol fižola …  

o ena pomaranča, tri marelice, trije mali plodovi kivija, ena hruška …  

o ena velika žlica lešnikov, ena čajna žlička olja …  

o dve veliki žlici medu, ena sadno žitna rezina …  

 

V tej piramidi so škrobne ogljikove hidrate umestili med najbolj priporočljiva živila, ker 

ne vsebujejo živalskih maščob. Te so najbolj odgovorne za prekomerno telesno težo pri 

kar 60 % Američanov. Hkrati pa se v samem vrhu piramide, med živili, ki niso 

priporočljiva, nahajajo vse maščobe in sladkorji. Pri tem niso upoštevali razlik med 

koristnimi in škodljivimi maščobami. V isto skupino beljakovin živalskega izvora so 

uvrstili tako meso klavnih živali kot ribe. Neprimerna pa je tudi umestitev mleka v isto 

skupino kot vseh ostalih mlečnih izdelkov (Sentočnik, 2005b; Videmšek, Štihec, 

Karpljuk in Starman, 2008). 

 

Zaradi številnih očitkov različnih strokovnjakov, da ima ta piramida mnoge 

pomanjkljivosti in da je pretirano posplošena (npr. Vse maščobe so zdravju nevarne in vsi 

ogljikovi hidrati so varni in zdravju koristni.), so sestavili novo piramido, v kateri so 

upoštevali nove izsledke raziskav. Med drugim so upoštevali, da so maščobe lahko tudi 

zdrave, saj olja v ribah, oreščkih in zelenjavi, pomagajo ščititi pred boleznimi srca in 

ožilja.  
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Videmškova, Štihec, Karpljuk in Starmanova (2008) ugotavljajo, da prvotna piramida ni 

bila izdelana pretežno na znanstveni osnovi, saj je njeno izdelavo naročila ameriška 

vlada. Izdelalo pa jo je Ministrstvo za kmetijstvo ZDA, katerega naloga je predvsem 

promocija ameriškega kmetijstva in ne toliko zdravja. Na izdelavo piramide so, kot meni 

Sentočnikova (2005a), verjetno vplivali tudi giganti prehranske industrije. 

 

Leta 2001 je prehransko piramido zrušil Willett. Njegovo dolgoletno raziskovalno delo 

na prehranskem področju je obrodilo nove teorije, s katerimi je opozoril na mnoge 

pomanjkljivosti omenjene piramide. Nastala je nova prehranska piramida. 

 

 

 

Slika 2: Willettova piramida zdravega prehranjevanja 

(Slika 2 je prirejena po: Willett in Stampfer (2003) in Starman (2006)). 

 

Redna telesna vadba in nadzor telesne mase sta temelja nove piramide. Živila, ki jih priporoča 

za uživanje, pa so razdeljena na devetih skupin:  

1. skupina: rdeče meso in maslo, 
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2. skupina: beli riž, beli kruh, krompir, testenine in sladkor, 

3. skupina: mleko in mlečni izdelki (tudi kalcijevi nadomestki),  

4. skupina: ribe, perutnina in jajca, 

5. skupina: stročnice in oreščki, 

6. skupina: zelenjava, 

7. skupina: sadje, 

8. skupina: polnozrnati žitni izdelki,  

9. skupina: rastlinska olja (oljčno, sojino, koruzno, sončnično …).  

 

Povzetki Willettove razlage (2001) nove piramide kažejo, da niso vse maščobe slabe in vsi 

sestavljeni ogljikovi hidrati dobri, da nimajo vse beljakovine enakih hranilnih vrednosti in po 

njegovem prepričanju ni priporočljivo pogosto uživanje mlečnih izdelkov. Trdi tudi, da je 

največja napaka sodobnih diet v preveliki količini vnesenih kalorij glede na stopnjo fizične 

aktivnosti. Spodbija vsakršno reduciranje nekaterih vrst hrane kot primerno obliko izgubljanja 

telesne mase. Še posebej pa je potrebno biti pozoren pri prehrani predšolskega otroka, saj 

otrok v tem času raste. 

 

Willetova (2001) piramida se loči od prve tudi po tem, da živil ne ločuje na dobre in slabe, 

ampak ločuje le med dobrimi ogljikovimi hidrati in dobrimi maščobami na eni strani ter med 

hitro gorljivimi ogljikovimi hidrati in rdečem mesu na drugi. Med beljakovinami so najbolj 

priporočljive tiste, ki so zaužite z oreščki in stročnicami, njim pa sledijo beljakovine iz rib, 

perutnine in jajc. Willett tudi trdi, da lahko mlečne izdelke brez pomislekov nadomestimo s 

kalcijevimi tabletami. 

 

Temelj piramide zdravega prehranjevanja je vsakodnevna fizična aktivnost s katero tudi 

kontroliramo telesno težo. Za uravnavanje ravnotežja med vnosom in porabo kalorij je 

priporočljivo prenehanje uživanja slabe hrane na eni strani in povečanje uživanja sadja ter 

zelenjave na drugi. Zdravi ogljikovi hidrati so na dnu piramide, kar pomeni, da naj bi jih 

zaužili v največji količini. Njihova značilnost je, da se razgradijo počasi, zato so nihanja 

glukoze in inzulina v krvi manjša in je zaradi tega tudi občutek lakote manjši. V piramidi 

najdemo tudi mesto za vsakdanje uživanje vitaminov in mineralov ter reducirano uživanje 

alkohola, in sicer: 3 dl za ženske in 7 dl vina za moške na teden. 
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Tudi Willetova prehranska piramida ima nekaj pomanjkljivosti. 

 

Nutricionisti so tako izpostavili naslednje pomanjkljivosti njegove piramide (Kojić, 2003a):  

 

1. Menijo, da se s pretiranim izpostavljanjem rastlinskih olj dela podobno napako, kot jo je 

stara piramida naredila na primeru ogljikovih hidratov. Olivno olje je resda zelo zdravo, 

vendar tudi izredno kalorično. Willettu očitajo, da vsa rastlinska olja obravnava enako. 

Poudarjajo, da nimajo vsa olja enakih vrednosti maščobnih kislin, na primer: v koruznem olju 

največ omega-6, v lanenem pa omega-3 maščobne kisline.  

 

2. Pojavljajo se dvomi o omejeni uporabi belega, oluščenega riža in krompirja.  
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Ministrstvo za kmetijstvo ZDA je zato septembra 2005 objavilo novo prehransko piramido, ki 

se od stare razlikuje po navpično postavljenih stolpcih. Hranila so strokovnjaki postavili eno 

ob drugo. Novost so tudi stopnice s človekom na levi strani kar predstavlja telesno dejavnost, 

ki je postavljena na prvo mesto, kar pomeni, da je vsaj toliko pomembna za zdravje kot hrana 

(Uživajmo zdravo, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3:  Nova prehranska piramida Ministrstva za kmetijstvo ZDA (2005) 

Novo prehransko piramido Ministrstva za kmetijstvo ZDA (2005) smo priredili po piramidi iz 

članka na spletni strani Uživajmo zdravo na: 

http://www.uzivajmozdravo.si/dober_tek/clanki/clanek?aid=1834. 

 

Prehranska priporočila, ki so podlaga te nove piramide, so sprejeli v ZDA leta 2005 in 

poudarjajo predvsem kontrolo telesne teže in pomembnost telesne dejavnosti kot dela 
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zdravega stila življenja. Ta priporočila se od prejšnjih razlikujejo predvsem v tem, da 

priporočajo samo olja in nič več vseh maščob ter samo škrobna živila in nič več samih 

sladkorjev. Piramida pa je tudi spremenila obliko, ni več v obliki vodoravnih vrstic, temveč 

ima navpične stolpce. Po stranici piramide se sprehaja človek, uporabnik piramide, kar 

predstavlja telesno aktivnost. Čeprav tudi ta piramida še zdaleč ni popolna, predstavlja korak 

naprej predvsem v tem smislu, da spodbuja uživanje raznovrstne hrane, ki jo prilagajamo 

našemu življenjskemu stilu. 

 

Po najnovejših podatkih, kot piše Kozjek Rotovnik Nada v članku revije Polet (2011), pa se 

prehranska piramida poslavlja. Kljub temu, da je zadnja različica piramide, ki upošteva tudi 

telesno aktivnost, dokaj dobro napotilo za sestavo našega jedilnika. Prehranska piramida zato 

kot prehransko priporočilo nikakor ni za odmet, a v prakso prihaja nov koncept, ki naj bi bolj 

učinkovito pomagal pri izbiri naše vsakdanje prehrane. 

 

Kot navaja Rotovnik Kozjek (2011), prihaja pravi krožnik. Njegov koncept se imenuje »Moj 

krožnik« (www.choosemyplate.com). 

 

Pobuda za »Moj krožnik« prihaja iz ZDA. Krožnik so predstavniki ameriškega urada za 

kmetijstvo skupaj z zdravstvenimi oblastmi predstavili leta 2010.  

 

Za mnoge so »piramidna« prehranska priporočila enostavno preveč zapletena, zato so se v 

ZDA odločili za nov način. Krožnik so predstavili kot nekakšno osnovo, s katero načrtujemo 

obroke. 

 

Strokovnjaki so opozorili, da se prehranski krožnik od piramide pomembno razlikuje tudi v 

tem, da so izpostavljene beljakovine, s čimer želijo opozoriti, da "obstajajo tudi drugi viri 

beljakovin, ne le meso", torej stročnice, ribe ... Michelle Obama, ki je sodelovala pri 

predstavitvi prehranskega krožnika, je bila pobudnica že številnih projektov v ZDA, 

povezanih z debelostjo pri otrocih. Obamova je ob tej priložnosti povedala: "Vsi smo 

bombardirani s toliko prehranskimi priporočili, da je težko najti čas in voljo, da bi predelali 

vse te informacije. Ko gre za prehranjevanje, kaj je lahko preprostejše kot krožnik?" 

 

 

 

http://www.choosemyplate.com/
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Slika 4: »Moj krožnik« Ministrstva za kmetijstvo ZDA (2010) 

 

Prehranski krožnik Ministrstva za kmetijstvo ZDA (2010) smo priredili po »krožniku« iz 

članka na spletni strani www.choosemyplate.com. 

 

Popolno razmerje in količina žitaric, sadja, zelenjave, beljakovin in mlečnih izdelkov je 

prikazano na ilustraciji ameriške Agencije za kmetijstvo (USDA), ki je znamenito prehransko 

piramido zamenjala s krožnikom – trikotnik je torej postal krog. Razdeljen je na štiri ne čisto 

enako velike dele: dva večja dela sta namenjena zelenjavi in (polnovrednim) žitaricam, malo 

manjša dela krožnika pa sadju in beljakovinam. Sadje in zelenjava skupaj zasedata ravno 

polovico krožnika. Na posebnem krožničku pa se skriva še peta skupina, in sicer mlečni 

izdelki. 

 

Ideja »Mojega krožnika« je predvsem dvojna. Krožnik je razdeljen na štiri enake dele. Tako v 

prvi vrsti predlaga naj bo hrana raznovrstna. Obrok sestavljajo štiri osnovne vrste hrane: 

Žitarice Mlečni 

Izdelki 
Sadje 

Proteini  Zelenjava 

http://www.choosemyplate.com/
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sadje, zelenjava, živilo iz zrn in beljakovinsko živilo. Temu krožniku dodamo še živilo iz 

mlečne skupine. Sadje in zelenjava naj zavzemata polovico našega krožnika, kar v praksi 

pomeni skoraj polovico obroka. Ker pa je krožnik samo eden, nam za druga predlagana živila 

ostane bolj malo prostora. Če hočemo na krožnik spraviti še beljakovinsko živilo (meso, ribe, 

kombinacijo stročnic, jajca) in živila iz zrnatih vrst, so kosi mesa in zrnatih izdelkov bolj 

majhni. Ravno to »pomanjkanje prostora« na krožniku je drugo osnovno sporočilo: hrane v 

enem obroku naj bo manj. 

 

Tretje osnovno propagandno sporočilo krožnika je, da je glavna pijača voda. Koncept 

krožnika priporoča izogibanje umetno sladkanim pijačam. 

 

 

2.2.2 Gibalna/športna aktivnost in prehranjevanje sta tesno povezana z zdravim                                      

načinom življenja 

 

Ukvarjanje z gibalno/športno dejavnostjo namreč mnogim pomeni posebno vrednoto, saj jim 

predstavlja sopomenko za zdravje, dobro počutje, lepo postavo in podobno. Številne raziskave 

ugotavljajo, da ravno redna gibalna/športna dejavnost povzroča dobro počutje, osebno 

zadovoljstvo in prepričanje, da smo nekaj koristnega storili zase in za svoje zdravje (Mišigoj 

– Duraković, 2003). 

 

Zmagovita kombinacija pri uravnavanju telesne teže in skrbi za zdravje ter s tem povezanim 

zdravim življenjskim slogom je redna gibalna/športna dejavnost, povezana s primernim 

prehranjevanjem. Škof (2005) navaja, da je v harvardski študiji Paffenbarger že leta 1986 

ugotovil manj zdravstvenih težav pri ljudeh v zrelih letih, ki so z gibalno/športno dejavnostjo 

čez teden porabili več kot 2000 kcal. Tedensko gibalno/športno obremenjevanje preko 3000 

kcal pa ne vpliva pozitivno na zdravje. Študija je torej dokazala, da lahko gibalna/športna 

dejavnost pozitivno vpliva na zdravje samo, če je  nadzorovana, sistematična, primerno 

intenzivna in posamezniku prilagojena. Raziskovalci so poudarili, da pretiravanje ne vodi do 

pozitivnih učinkov vadbe na zdravje. 

 

Osveščanje o pomenu primerne gibalne/športne dejavnosti za vsa življenjska obdobja se 

počasi širi tudi v slovenski javnosti. Rotovnik Kozjekova (2006b) ugotavlja, da ljudje, ki so v 
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času službenih obveznosti pretežno pasivni, nujno potrebujejo gibalno/športno dejavnost. 

Gibalni/športni življenjski slog je nujno potreben za ohranjanje njihovega zdravja, ker 

omogoča vzdržljivost na vseh področjih delovanja. Dodaja, da je potrebno aktivnemu 

življenjskemu slogu dodati ustrezno prehrano. 

 

Z redno gibalno/športno dejavnostjo izboljšamo delovanje srca, pljuč in skeletnega mišičja. 

Za ohranjanje zdravja in varno ukvarjanje z gibalno/športno dejavnostjo je pomembna tista 

gibalna/športna aktivnost, ki vključuje zmerne in ponavljajoče se ritmične dejavnosti velikih 

mišičnih skupin in udov. S tem dosežemo večjo porabo kisika v telesu ter izboljšamo 

delovanje srčno-žilnega sistema. Poleg tega dosežemo tudi večjo porabo odvečnega vnosa 

hranil v telo in zmanjševanje stresa, ki ga doživljamo ob vsakodnevnih situacijah. Predvsem 

so  pomembne gibalne/športne dejavnosti v mejah aerobne aktivnosti, pri kateri kisik 

zadostuje za vse energijske procese v organizmu (Karpljuk, Videmšek in Štihec, 2002). 

 

 

2.3 Dejavniki tveganja za zdravje 

2.3.1 Nezdrava prehrana 

 

Nezdravo prehranjevanje in nezadostna telesna dejavnost sta dejavnika nezdravega 

življenjskega sloga. Dokazano je, da sodijo dejavniki nezdravega življenjskega sloga med 

ključne v procesih nastanka, napredovanja in pojavljanja zapletov najpomembnejših kroničnih 

nenalezljivih bolezni: bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, nekaterih vrst raka, nekaterih 

kroničnih pljučnih obolenj, debelosti in osteoporoze ter drugih bolezni mišično kostnega 

sistema. Od sedmih ključnih dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni, kot so 

zvišan krvni tlak, zvišan holesterol v krvi, zvišan indeks telesne mase, znižan vnos zelenjave 

in sadja, telesna nedejavnost, alkohol, kajenje, jih je kar pet posledica nezdrave prehrane 

(Pišot, Završnik, 2005) 

 

Neustrezna prehrana, skupaj s preveliko telesno težo, pripomore k razvoju različnih bolezni. 

Globalno gledano so kronične bolezni vodilni vzrok obolevnosti in smrti. Smrtnost zaradi teh 

bolezni se je začela povečevati med industrijsko revolucijo, v zadnjih desetletjih pa so te 

bolezni dobile obseg epidemije. Opazna je povezava med prehodom k industrijsko 

pripravljeni hrani in povečanjem kroničnih bolezni. Verjetnost za nastanek bolezni povečujejo 
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stres, pomanjkanje gibanja, pretirano uživanje alkohola in zdravil, kajenje ter povečana 

izpostavljenost strupom iz okolja (Rotovnik Kozjek, 2006b). 

 

Nezdrava prehrana se začne že v zgodnjem otroštvu nadaljuje pa se skozi celo življenje. Eno 

od pomembnih vlog v tem procesu prehranjevanja odigrajo starši, nato pa ob vstopu v vrtec in 

šolo vlogo zdravega prehranjevanja pomembno določajo omenjene institucije. Zaradi 

sodobnega načina življenja je danes tudi v Sloveniji hitra hrana šolarjev in dijakov 

prevladujoč način prehranjevanja. Takšna hrana pogosto vodi do debelosti in drugih bolezni 

moderne dobe. Težka in mastna hrana človeka naredi lenega. Zaradi nepravilne prehrane se 

počutimo preutrujene in se nam ne ljubi ukvarjati s športno aktivnostjo. To pa še dodatno 

prispeva k razvoju debelosti (Rotovnik Kozjek, 2005c). 

 

Pomembno vlogo pri zdravem prehranjevanju, poleg pestrosti in primerne vrste hrane, odigra 

primerna razporeditev te hrane skozi dan. Kojićeva (2003c) zato med prehranske napake šteje 

prehranjevanje brez načrta, preskakovanje zajtrka, celodnevno stradanje, ponovno nalaganje 

na krožnik ter prenajedanje kot posledica popuščenih zavor. 

 

Vpliv izobrazbe na prehranske navade je izredno močan. Vse do sedaj opravljene raziskave in 

študije kažejo, da imajo ljudje z višjo stopnjo izobrazbe boljše prehranske navade. Pomemben 

vpliv ima tudi okolje, v katerem ljudje živijo. Tisti v mestnem tipu naselja imajo boljše 

prehranske navade verjetno zaradi boljše obveščenosti. Ne moremo pa mimo dejstva, da je 

materialno stanje družine tisto, ki najbolj pomembno odloča, kaj in koliko bo družina jedla. 

Zaskrbljujoče je dejstvo, da imajo danes mnogi, tudi v našem prostoru, tako malo denarja, da 

si s težavo kupijo le osnovna živila, pa še to v omejenih količinah (Koch, 2002). 

 

2.3.2 Gibalna/športna neaktivnost  

 

V zadnjih 30. letih so bile opravljene številne raziskave na področju gibalne/športne 

dejavnosti, njeni izbiri, vrednotenju športa za zdravje, stopnji aktivnega udejstvovanja pri 

gibalnih/športnih dejavnostih ipd. Raziskave so vključevale različne vzorce merjencev. Zajele 

so predšolsko obdobje, osnovnošolsko, srednješolsko, odraslo dobo in starostnike. Kropejeva 

(2001) je ugotovila, da obstajajo nekateri dejavniki, ki pozitivno vplivajo na pogostost 

ukvarjanja z gibalno/športno dejavnostjo predšolskih otrok. Starši s svojim zgledom lahko 

neposredno vplivajo na pogostost in obliko gibalnih/športnih dejavnosti svojih otrok. Med 
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glavne dejavnike Kropejeva uvršča gibalno/športno dejavnost staršev, aktivno preživljanje 

prostega časa, aktivno preživljanje počitnic družine, navajanje otroka na družbeno in 

starševsko pozitivno mnenje o športu. 

 

Povezanost športne dejavnosti staršev in njihovih otrok dokazujejo tudi druge študije. Starši, 

ki so bolj gibalno/športno dejavni, so pogosteje gibalno/športno dejavni skupaj s svojimi 

otroki. 81 % staršev v omenjeni raziskavi preživlja počitnice z otroki gibalno/športno aktivno 

(Videmšek, Pogeljšek, Karpljuk, Štihec in Zajec, 2006). 

 

Kropejeva in Videmškova (2003) sta na vzorcu 460 staršev 4 do 6 let starih otrok, ki so 

odgovarjali na anketni vprašalnik, ugotovili, da se približno polovica otrok ne ukvarja z 

nobeno dejavnostjo. Slaba polovica (43 %) se jih posveča gibalno/športni dejavnosti, z 

drugimi dejavnostmi pa se ukvarja le 8 % otrok. Med tistimi, ki se dejavno  gibalno/športno 

aktivni, se jih 41 % posveča trem ali več gibalnim/športnim dejavnostim hkrati, 29 % se jih 

ukvarja z dvema gibalnima/športnima dejavnostma, 22 % z enim. Nadaljnja analiza je 

pokazala, da se predšolski otroci z gibalno/športno dejavnostjo ukvarjajo pretežno 

neorganizirano, saj jih le četrtina organizirano obiskuje gibalno/športno igralnico. Namreč  60 

% je takih, ki gibalno/športno igralnico organizirano obiskujejo enkrat tedensko. 

 

V podobni raziskavi  Kropejeva in Videmškova (2002)  ugotavljata tudi, da se starši iz 

mestnega okolja bolj zavedajo pomena organizirane športne vadbe za otroke in jih v večji 

meri vodijo na organizirano vadbo kot starši iz vaškega okolja, katerih otroci so na splošno 

manj dejavni v primerjavi z mestnimi otroki. 

 

2.3.3 Kajenje  

 

Kajenje tobaka in tobačnih izdelkov je daleč najbolj razširjena oblika zlorabe psihoaktivnih 

snovi. Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da kadi kar tretjina svetovnega odraslega 

prebivalstva, kar znaša 1,1 milijarde ljudi. Poraba cigaret v svetu se statistično pomembno 

zvišuje na račun držav v razvoju v Afriki, Latinski Ameriki in Aziji (Kajenje tobaka in 

tobačnih izdelkov je daleč najbolj razširjena oblika zlorabe psihodejavnih snovi, 2009). 

Statistični podatki kažejo, da je kajenje pogostejše med nižjimi družbenogospodarskimi sloji 

kot med višjimi. Kadi vedno manj prebivalcev razvitih držav in vse več prebivalcev 

nerazvitih. Vsako leto umre več ljudi zaradi posledic kajenja kot zaradi alkohola, trdih drog, 
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aidsa, samomorov, umorov in prometnih nesreč skupaj. Med drugim ocenjujejo tudi, da v 

svetu zaradi bolezni, povezanih s kajenjem tobaka, umre približno 3,5 milijona ljudi na leto, 

kar pomeni vsak dan 10.000 ljudi. V Sloveniji je že leta 1998 zaradi posledic kajenja umrlo 

3623 prebivalcev (med njimi 2541 moških in 1082 žensk). V naslednjem desetletju (od leta 

1998 do 2008) se to število ni bistveno spremenilo (Smoking in Slovenia – Statistical data, 

2009). 

 

Lasič (2007) opozarja, da bo do leta 2020 na svetu zaradi tobaka umrlo že sto milijonov ljudi, 

če se težnja epidemije kajenja ne bo spremenila. Najpogostejše bolezni, povezane s kajenjem, 

so namreč bolezni srca in ožilja, rakave bolezni (zlasti rak pljuč, grla, ustne votline, 

požiralnika, sečnega mehurja, jeter, trebušne slinavke, ledvic, želodca, levkemija), bolezni 

dihal (zlasti kronični bronhitis), rana na želodcu in dvanajsterniku. Za pljučnim rakom zboli v 

Sloveniji približno 1000 ljudi vsako leto, pri čemer je bolezen kar 20-krat pogostejša pri 

kadilcih kot pri nekadilcih. 

 

Kadilskih navad si ljudje ne pridobijo hitro. Mladi postopoma prehajajo od priprave in 

poskusov prek občasne uporabe do tega, da postanejo redni kadilci. Število občasnih 

(tedenskih) in rednih (vsakodnevnih) kadilcev se postopoma povečuje od desetega leta dalje. 

Ker večina kadilcev začne kaditi in postane zasvojena s tobakom že v zgodnjih letih, je 

pomembno ponuditi mladim čim več zdravih dejavnosti, kot sta šport in rekreacija.  

 

Ugotovljeno je, da je med športniki manj kadilcev in da je športna dejavnost pomemben 

dejavnik pri preprečevanju kajenja, saj zmanjšuje potrebo mladih po vseh oblikah rabe 

psihodejavnih snovi. 

 

Raziskava Nađeve (2005) je proučevala športno aktivnost in kadilske navade trinajstletnih 

učencev in učenk. Zanimalo jo je ali učenci staršev kadilcev tudi sami kadijo in ali se otroci 

staršev kadilcev manj vključujejo v šport. Rezultati niso potrdili postavljenih hipotez. 

Ugotovitve pa kažejo, da je v družinah, v katerih so starši kadilci, poskusilo kaditi 25,6 % 

otrok, med njimi je večina učenk. V družinah, kjer starši ne kadijo, pa je poskusilo kaditi 21,2 

% otrok, med njimi pa je večina učencev. 

 

Pri razvijanju zdravega življenjskega sloga je zelo pomembna vzgoja, ki se začne doma in se 

nadaljuje v vrtcu, šoli in podaljša s samovzgojo. Dolžnost zdravstvenih, športnih, kulturnih in 
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prosvetnih delavcev ter tudi politikov in vseh ozaveščenih ljudi je, da kadilce opozarjamo na 

nevarnosti kajenja in jim posredujemo informacije o mogočih načinih za opuščanje kajenja.  

Predvsem pa je pomembno delovati z zgledom (Smoking in Slovenia – Statistical data, 2009). 

 

Raziskava Videmškove idr. (2002; 2003) je pokazala povezavo med gibalno/športno 

aktivnostjo in kadilskimi navadami med 15-letnimi učenci v Sloveniji. Ugotovili so, da v 

povprečju dečki kadijo več (14,6 %) kot deklice (11,2 %), dečki začnejo kaditi pri 12,9 letih, 

deklice pa pri 13,3 letih. Količina pokajenih cigaret ni v korelaciji s količino gibanja. Dekleta, 

ki kadijo zgolj ob posebnih prilikah, so bolj gibalno/športno aktivna kot tista, ki kadijo ves 

čas. Poudarili so, da so učenci, ki prihajajo iz družin, v katerih ne kadijo, navadno bolj 

gibalno/športno aktivni kot tisti, ki prihajajo iz kadilskih družin. Tudi bratje in sestre imajo 

vpliv, saj tisti učenci, ki živijo z brati ali sestrami, ki kadijo, tudi sami kadijo. 

 

Wilson in sodelavci (2005) so preučevali odnos med kajenjem in uživanjem sadja, zelenjave, 

mlečnih izdelkov in količino športne dejavnosti na vzorcu 10 635 mladostnikov iz Virginije. 

Tudi njihove ugotovitve kažejo, da se kadilci statistično pomembno manj ukvarjajo s športno 

dejavnostjo kot nekadilci in da zaužijejo manj zelenjave in mlečnih izdelkov kot nekadilci. 

Podobno sta ugotovila tudi Dishman in Sallis (1994). Preučevala sta prenehanje organiziranih 

športnih dejavnosti in ugotovila, da se kadilci pogosteje izpisujejo iz športnih programov kot 

nekadilci. 

 

Kropej, Videmšek in Pišot  (2008) so izvedli raziskavo, ki je pokazala povezavo med 

gibalno/športno dejavnostjo in količino pokajenih cigaret. Na vzorcu dveh skupin otrok 

(skupaj 748 otrok), starih 10 in 13 let, so ugotovili, da pri 10 letih še ni razlik med spoloma, 

se pa že kažejo razlike v prid tistim, ki so bolj gibalno/športno dejavni, saj ti pokadijo manj 

cigaret od tistih, ki so gibalno/športno manj dejavni. 

 

Lampe (2004) ugotavlja kadilske in športne navade otrok ter njihovih staršev in ugotavlja, da 

otroci staršev kadilcev v večji meri tudi sami kadijo. Na kajenje svojih otrok imajo starši 

močan vpliv. Poleg lastnega kajenja vplivajo na otroke tudi s celotnim življenjskim slogom, s 

svojim stanom ter družbenimi in socialnimi razsežnostmi. 

 

Ažmanova (2004) na vzorcu 870 šolarjev 4., 8. razreda in 4. srednje šole letnika ugotavlja 

povezanost med kajenjem in športom v prostem času ter poudarja, da se tisti otroci, ki so že 
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večkrat kadili, manj ukvarjajo s športom (67,1 %) kot tisti, ki niso še nikoli (78,5 %). Svojo 

raziskavo zaključuje z mislijo, da je za skupino, pri kateri je največja verjetnost, da bodo 

postali redni kadilci, značilno, da so to fantje ločenih staršev, ki ne obiskujejo šole, imajo 

slabši učni uspeh, se v prostem času ne ukvarjajo s športom in nimajo nobene želje po 

ukvarjanju z njim. 

 

 

2.3.4 Alkohol 

 

Mnoge raziskave so dokazale, da že minimalna količina alkohola slabša psihomotorične 

sposobnosti, reakcijski čas, koordinacijo glava – oči, vizualno sledenje, povzroča tresenje rok, 

slabša ravnotežje in pozornost (Otis in Goldingay, 2005). 

 

Toplota, ki jo zaznamo po zaužitju alkohola, se napak razume kot dvig telesne temperature. 

Alkohol povzroča širjenje kožnih žil in s tem pomembno izgubo telesne temperature, kar 

lahko vodi, zlasti v mrzli vodi ali okolju, do podhladitve. Alkohol vpliva na koordinacijo 

gibanja, presojo in reflekse ter zmanjšuje sposobnost usklajenega gibanja pri rekreaciji, športu 

ali delu. Nezgode in poškodbe v alkoholiziranem stanju so zato pogostejše (Hovnik 

Keršmanc, Kastelic in Zorec Karlovšek, 2006). 

 

Alkohol je najbolj pogosto uporabljena droga v Sloveniji (Čebašek-Travnik, 2004). 

Povprečen Slovenec, star nad 15 let, je leta 2003 popil 12,3 litra čistega alkohola (Lorenčič, 

2004). 

 

V letu 2003 je bila opravljena raziskava ESPAD (The European School Survey Project on 

Alcohol and Drugs) o razširjenosti drog med 15-letnimi učenci v številnih evropskih državah, 

ki so jo na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) izvajali v štiriletnem presledku (1995–

1999–2003). Ugotovili so, da redno pije četrtina slovenskih šolajočih se 15- in 16-letnikov, 

kar desetina pa se jih redno opija (Lorenčič, 2004a). 

Na področju ljubljanskega zdravstvenega področja so ugotovili, da je bilo 68 % učencev že 

kdaj pijanih, popivanje v zadnjem mesecu je navedlo 45 % učencev (Jerman, 2003). 

 

Največje odstotke rednega pitja najdemo v državah, ki poročajo tudi o največjih odstotkih pri 

vseživljenjski uporabi: na Danskem, v Avstriji, na Češkem, na Nizozemskem in v Veliki 



 

26 

Britaniji (43-50 %). O najnižjih odstotkih poročajo v Turčiji (7 %), ki ji sledijo Grenlandija, 

Islandija, Norveška in Portugalska (13-15 %). 
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3 Cilji diplomske naloge 
 

V skladu s predmetom in problemom naše raziskave smo si zastavili naslednje cilje:  

 

1. Analizirati pogostost gibalne/športne aktivnosti med starši in njihovimi otroki.  

2. Analizirati prehranske navade otrok in njihovih staršev. 

3. Ugotoviti značilnosti okolja, v katerem živijo otroci izbranega vzorca. 

 

4 Hipoteze 
 

 

Skladno s cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H 1: Tisti otroci, katerih starši so bolj gibalno/športno aktivni, so tudi sami bolj 

gibalno/športno aktivni. 

H 2: Tisti otroci, katerih starši imajo bolj zdrave prehranske navade med tednom, tudi sami                           

uživajo bolj zdravo prehrano med tednom. 

H 3: Tisti otroci, katerih starši imajo bolj zdrave prehranske navade ob koncu tedna, tudi sami 

uživajo bolj zdravo prehrano ob koncu tedna. 

H 4: Tisti otroci, katerih starši imajo bolj zdrave prehranske navade med počitnicami, tudi 

sami uživajo bolj zdravo prehrano med počitnicami. 

H 5: Izobrazba staršev vpliva na pogostost gibalnih/športnih aktivnosti.  

 

Hipoteze smo potrjevali oziroma zavračali s 5-odstotnim tveganjem (p 0,05). 
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5 Metode dela 
 

5.1 Metoda 

 

V diplomski nalogi smo izbrali kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Raziskava je bila pretežno usmerjena na raziskovanje, v katerem smo skušali 

priti do zanesljivih, preverljivih in objektivnih spoznanj. Iskali smo vzorčno-posledične zveze 

za obstoječe stanje na področju naše raziskave. 

 

5.2 Vzorec merjencev 

 

V vzorec merjencev je bilo zajetih 5 belokranjskih vrtcev, in sicer vrtci Vinica, Dragatuš, 

Metlika, Semič in Črnomelj. Obsegal je odstotkovno enako število  staršev in njihovih otrok, 

starih od 3 do 6 let, v omenjenih vrtcih.  

 

5.3 Vzorec spremenljivk 

 
V raziskavi smo uporabili dva anketna vprašalnika. V prvem so bila vprašanja vezana na starše in 

njihove otroke, in sicer na njihovo življenjsko okolje ter gibalno/športno aktivnost. V drugem 

vprašalniku pa so bila vprašanja vezana na prehranjevalne navade staršev in njihovih otrok. 

 

5.4 Način zbiranja podatkov 

 

Podatke smo zbirali s pomočjo anketnih vprašalnikov. Zbiranje podatkov je potekalo v maju 

in juniju leta 2011. Anketne vprašalnike so v celoti reševali starši tako zase kot za svoje 

otroke. Pred začetkom smo obiskali ravnateljice vrtcev, jih prosili za sodelovanje ter jim 

predstavili svoj raziskovalni del diplomske naloge. Anketne vprašalnike so vzgojiteljice 

razdelile staršem. Ti so jih doma izpolnili in  nato vrnili vzgojiteljicam, ki so jih nato hranile v 

posebej za to namenjenih zabojčkih. Celoten proces zbiranja podatkov je izveden skladno z 

zahtevami Zakona o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/1999). 
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5.5 Metoda obdelave podatkov 

 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (statistical Package for the social 

Sciences). Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun frekvence posameznih 

odgovorov, za izračun opisne statistike smo uporabili podprogram DESCRIPTIVES, za 

ugotavljanje povezanosti ordinalnih in nominalnih vrednosti pa podprogram CROSSTABS. 

Na številčnih spremenljivkah in tudi na ostalih ustrezno transformiranih spremenljivkah smo 

uporabili CORRELATION (Pearsonov koeficient korelacije in ugotavljali povezave med 

spremenljivkami).  Statistično značilnost bomo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p 

0,05).  
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6 Rezultati 
 

 

V nadaljevanju so prikazani rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov.  

Najprej so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika, ki se je nanašal na gibalno/športno 

aktivnost staršev in njihovih 3-6 letnih otrok. V drugem delu pa so predstavljeni rezultati 

anketnega vprašalnika, ki se nanaša na prehranske navade staršev in njihovih 3-6 letnih otrok 

v belokranjskih vrtcih. 

 

 

6.1 Analiza vprašalnika za starše in njihove otroke glede gibalne/športne      

aktivnosti 

 

V raziskavo smo zajeli 57 staršev in njihovih otrok, ki obiskujejo enega izmed belokranjskih 

vrtcev (Vinica, Dragatuš, Črnomelj, Semič, Metlika). Analiza vprašalnika obsega odstotkovno 

enako število staršev in njihovih 3-6 letnih otrok v omenjenih vrtcih. 

 

Tabela 1: Spol staršev 

 

 

Spol           N % 

Moški 5 8,8 

Ženske 52 91,2 

Skupaj 57 100 

Legenda: N – število staršev; % – odstotek 

 

V tabeli 1 je prikazan spol anketiranih staršev. V vzorec smo zajeli 5 moških (8,8 %) in 52 

žensk (91,2 %). 
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Tabela 2: Najvišja dosežena stopnja izobrazbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: N – število staršev; % – odstotek 

 

Največ staršev (45,6 %) ima končano 4- ali 5-letno srednjo šolo. Visoko strokovno šolo ali 

univerzo ima končano 24,6 % staršev, višjo strokovno šolo ima zaključenih 10,5 % 

anketiranih. 17,5 % staršev ima končano 2- ali 3-letno poklicno šolo in 1,8 % osnovno šolo. 

Magisterija ali doktorata ni zaključil nobeden od anketiranih staršev. 

 

 

Tabela 3: Okolje bivanja 

 

Bivanjsko okolje N % 

Vas ali primestno okolje 42 73,7 

Mestno okolje 15 26,3 

Skupaj 57 100 

Legenda: N – število staršev; % – odstotek 

 

Iz tabele 3 razberemo, da jih 73,7 % anketiranih izhaja z vasi ali primestnega okolja in le 26,3 

% iz mestnega okolja. 

 

Tabela 4: Način nastanitve bivanja 

 

Kje živite? N % 

V hiši z vrtom 47 82,5 

V hiši brez vrta 1 1,8 

V bloku z igriščem 4 7,0 

V bloku brez igrišča 5 8,8 

Skupaj  57 100 

Legenda: N – število staršev; % – odstotek 

 

Izobrazba N % 

Osnovna šola 1 1,8 

2- ali 3- letna 

poklicna šola 
10 17,5 

4- ali 5-letna 

srednja  šola  
26 45,6 

Višja strokovna šola 6 10,5 

Visoka strokovna šola 

ali univerza 
14 24,6 

Magisterij ali doktorat 0 0 

Skupaj 57 100 
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V hiši z vrtom živi največ anketiranih (82,5 %). Tisti, ki živijo v hiši, imajo v večini primerov  

vrt, le 1,8 % jih ima hišo brez vrta. Dobrih 15 % jih živi v bloku. Slaba polovica (7 %) teh 

ima na voljo otroško igrišče, druga polovica (8,8 %) pa igrišča nima. 

 

 

Tabela 5: Povprečno število otrok v družini 

 

Povprečno število otrok 

v družini 

N min max 
srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

57 1 5 2,09 0,76 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 

 

Iz tabele 5 lahko razberemo najmanjše in največje število otrok, povprečno število otrok na 

družino in standardni odklon. V vzorec smo zajeli družine, ki imajo najmanj enega in največ 

pet otrok. Povprečna družina je imela v času anketiranja dva otroka. 

 

Tabela 6: Gibalna/športna aktivnost otrok in njihovih staršev med tednom, ob koncih 

tedna in med počitnicami, izražena v minutah na dan 

 

Gibalna/športna aktivnost 

 (izražena v  minutah na dan) 

povprečna 

vrednost 

standardni 

odklon 

Teden 
otroci 88 60 

starši 50 31 

Konec tedna 
otroci 145 95 

starši 101 71 

Počitnice 
otroci 162 119 

starši 111 83 

 

 

Iz tabele 6 lahko razberemo, da se otroci med tednom gibljejo v povprečju 88 minut na dan, 

starši pa slabih 40 minut manj. Ob koncih tedna so otroci v povprečju 145 minut 

gibalno/športno aktivni, kar pomeni, da so povprečno za 1 uro na dan gibalno/športno 

aktivnejši kot med tednom. Povprečen čas gibalne/športne aktivnosti staršev ob koncih tedna 

je 101 minuto, kar pomeni dobrih 50 minut več kot med tednom. Med počitnicami je 

povprečna vrednost gibalne/športne aktivnosti otrok 162 min, kar pomeni 1 uro in 15 minut 

več kot med tednom. Tudi starši so aktivnejši med počitnicami. Njihova povprečna vrednost 
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gibalne/športne aktivnosti znaša 111 minut, kar pomeni 1 uro gibanja na dan več kot med 

tednom. 

 

Tabela 7: Kako vaš otrok preživlja prosti čas med vikendi v mesecu aprilu in maju? 

 

Preživljanje prostega časa 

med vikendi v mesecu 

aprilu in maju 

N % 

Gibalno/športno aktivno 45 80,4 

Gibalno/športno neaktivno 11 19,6 

Skupaj 56 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

 

 Iz tabele 7 razberemo, da 80,4 % staršev meni, da je njihov otrok med vikendi v mesecu 

aprilu in maju gibalno/športno aktiven. 19,6 % staršev pa meni, da je njihov otrok v tem 

obdobju gibalno/športno neaktiven. 

 

Tabela 8: Kako vaš otrok preživlja prosti čas med poletnimi počitnicami? 

 

Preživljanje prostega časa 

med poletnimi počitnicami 
N % 

Gibalno/športno aktivno 52 92,9 

Gibalno/športno neaktivno 4 7,1 

Skupaj 56 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

 

Iz tabele 8 je razvidno, da se odstotek otrok, ki so med počitnicami, po mnenju njihovih 

staršev, gibalno/športno aktivnejši, močno poveča glede na rezultate iz tabele 7, kar 92,9 % 

otrok je gibalno/športno aktivnih in 7,1 % je gibalno/športno neaktivnih. 
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Tabela 9: Kako vaš otrok preživlja prosti čas med tednom v mesecu aprilu in maju? 

 

Preživljanje prostega časa 

med tednom v mesecu 

aprilu in maju 

N % 

Gibalno/športno aktivno 38 67,9 

Gibalno/športno neaktivno 18 32,1 

Skupaj 56 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

 

 

Iz tabele 9 je razvidno, da je 67,9 % otrok aktivno preživlja prosti čas med tednom v mesecu 

aprilu in maju ter 32,1 % otrok svoj prosti čas preživi ob gledanju televizije, igranju igric na 

računalnik itd. 

 

Tabela 10: Kako vaš otrok preživlja prosti čas na splošno skozi celo leto? 

 

Preživljanje prostega časa 

na splošno skozi celo leto 
N % 

Gibalno/športno aktivno 47 83,9 

Gibalno/športno neaktivno 9 16,1 

Skupaj 56 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

 

Iz tabele 10 razberemo, da je 83,9 % otrok, po mnenju njihovih staršev, gibalno/športno 

aktivnih na splošno skozi celo leto; 16,1 % otrok pa gibalno/športno neaktivnih. 
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Tabela 11: Mnenja staršev o svoji gibalni/športni aktivnosti 

 

Mnenje o gibalni/športni 

aktivnosti 

za ohranjanje zdravja 

N % 

Da 24 42,1 

Ne 26 45,6 

Ne vem 7 12,3 

Skupaj 57 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

 

Iz tabele 11 je razvidno, da 42,1 % anketiranih staršev meni, da so dovolj aktivni za 

ohranjanje zdravja. 45,6 % staršev pa meni, da niso dovolj gibalno/športno aktivni. 12,3 % 

anketiranih ne ve, ali so dovolj gibalno/športno aktivni za ohranjanje zdravja. 

 

Tabela 12: Mnenja staršev o otrokovi gibalni/športni aktivnosti 

 

Mnenje o otrokovi 

gibalni/športni aktivnosti 

 

N % 

Da 50 87,7 

Ne 3 5,3 

Ne vem 4 7,0 

Skupaj 57 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

 

 

Kot je razvidno iz tabele 12 je 87,7 % otrok, po mnenju njihovih staršev, dovolj 

gibalno/športno aktivnih, 5,3 % jih meni, da njihov otrok ni dovolj aktiven. 7 % anketiranih 

staršev pa ne ve, ali je njihov otrok dovolj gibalno/športno aktiven. 
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Tabela 13: Koliko minut na teden, po mnenju staršev, je potrebno za ohranjanje 

njihovega zdravja? 

 

Potrebna gibalna/športna 

aktivnost staršev 

(izražena v  minutah na teden) 

N srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

56 404,3 207,7 

Legenda: N – število odgovorov  

 

Iz tabele 13 je razvidno, da starši menijo, da je za ohranjanje zdravja potrebno povprečno 404 

minute (dobrih 6,5 ure) gibalne/športne aktivnosti na teden. 

 

Tabela 14: Koliko minut na teden, po mnenju staršev, je potrebno za ohranjanje 

otrokovega zdravja? 

 

Potrebna gibalna/športna 

aktivnost otrok 

(izražena v  minutah na teden) 

N srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

56 528,4 415,8 

Legenda: N – število odgovorov;  

 

Iz tabele 14 razberemo, da je, po mnenju staršev, za ohranjanje zdravja otrok potrebno 

povprečno 528 minut (slabih 9 ur) gibalne/športne aktivnosti na teden.  
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6.2 Analiza vprašalnika za starše in njihove otroke glede njihovih 

prehranskih navad 

 

 

V raziskavo smo zajeli 57 staršev in njihovih otrok, ki obiskujejo enega izmed belokranjskih 

vrtcev (Vinica, Dragatuš, Črnomelj, Semič, Metlika). Analiza vprašalnika obsega odstotkovno 

enako število staršev in njihovih 3-6 letnih otrok v omenjenih vrtcih. 

 

Iz analize anketnega vprašalnika je razvidno, da 94,7 % otrok in slabih 58 % staršev med 

tednom redno zajtrkuje. Malico zaužije 61,4 % otrok in 26,3 % staršev. Kosilo med tednom 

jejo vsi otroci in 94,7 % staršev. Popoldansko malico med tednom zaužije 49,1 % otrok in  

19,3 % staršev. Večerja 94,7 % otrok in slabih 58 % staršev. 

 

Ob koncu tedna zajtrkuje 93 % otrok in 73,7 % staršev. Dopoldansko malico ob vikendih 

zaužije 33,3 % otrok in 22,8 % staršev. Kosilo jedo vsi otroci in starši. Popoldansko malico je 

50,9 % otrok in 31,6 % staršev. Ob vikendih večerja 93 % otrok in 73,7 % staršev. 

 

Kot je razvidno iz analize anketnega vprašalnika, med počitnicami zajtrkuje 96,5 % otrok in 

73,7 % staršev. Dopoldansko malico je 42,1 % otrok in 19,3 % staršev. Kosilo jedo vsi otroci 

in starši. Popoldansko malico med počitnicami zaužije 47,4 % otrok in 26,3 % staršev. 

Večerja 94,7 % otrok in 68,4 % staršev. 

 

Tabela 15: Število obrokov, ki jih zaužije otrok na dan čez teden 

   

Število obrokov, ki jih 

zaužije otrok na dan 

N min max srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

57 2 7 4,5 0,88 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 

 

Iz tabele 15 je razvidno, da otroci pojedo 4,5 obroka na dan čez teden. Minimalno pojedo 2 

obroka in maksimalno 7 obrokov na dan. 
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Tabela 16: Število obrokov, ki jih zaužijejo starši na dan čez teden 

 

Število obrokov, ki jih 

zaužijejo starši na dan 

N min max srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

57 2 6 3,2 0,9 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 

 

Iz tabele 16 ugotovimo, da starši v povprečju pojedo 3 obroke na dan med tednom. 

Minimalno zaužijejo 2 obroka in maksimalno 6 obrokov na dan čez teden. 

 

Tabela 17: Kako pogosto uživajo otroci sladke prigrizke? 

 

Kako pogosto otroci 

uživajo sladke prigrizke? 

 

N % 

Redno 13 22,8 

Občasno 43 75,4 

Nikoli 1 1,8 

Skupaj 57 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

 

Iz tabele 17 je razvidno, da 22,8 % otrok sladke prigrizke uživa redno, 75,4 % otrok občasno 

in 1,8 % otrok nikoli. 

 

Tabela 18: Kako pogosto uživajo otroci slane prigrizke? 

 

Kako pogosto otroci 

uživajo slane prigrizke? 

 

N % 

Redno 5 8,8 

Občasno 46 80,7 

Nikoli 6 10,5 

Skupaj 57 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 
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Iz tabele 18 je razvidno, da 80,7 % otrok slane prigrizke uživa občasno, 8,8 % otrok jih uživa 

redno in 10,5 % otrok nikoli ne jedo slanih prigrizkov. 

 

 

Iz analize anketnega vprašalnika je razvidno, da 5,3 % otrok nikoli ne je ocvrtih jedi, 66,7 % 

jih le-te uživa 1-krat na mesec, 22,8 % otrok jih uživa 1-krat na teden in 5,3 % otrok je ocvrte 

jedi nekajkrat na teden. Hitro hrano uživa 63,2 % otrok 1-krat na mesec, 19,3 % jih je 1-krat 

na teden, 7 % je otrok, ki omenjene obroke uživajo nekajkrat na teden in 3,5 % otrok je 

hamburgerje vsaj 1-krat na dan. 7 % otrok hitre hrane ne uživa. Slaščice, pecivo … uživa 40,4 

% otrok nekajkrat na teden, 10,5 % jih je vsaj 1-krat na dan. 1-krat na teden slaščice zaužije 

21 % otrok. Delež tistih otrok, ki omenjeno hrano uživajo 1-krat na mesec, je 24,6 % in le 3,5 

% otrok nikoli ne je slaščic, peciva ipd. Burek uživa 26,3 % otrok 1-krat na mesec. 63,2 % 

otrok nikoli ne je bureka. 5,3 % otrok omenjeno živilo je 1-krat na teden in enak odstotek 

otrok ga zaužije nekajkrat na teden. 

 

Iz anketnega vprašalnika je razvidno, da 43,9 % otrok pije naravni sadni sok večkrat na dan, 

1,8 % otrok ga ne pije nikoli. 33,3 % otrok pije negazirane brezalkoholne pijače večkrat na 

dan in 5,3 % jih še ni pilo omenjene pijače. Gazirane brezalkoholne pijače uživa 1,8 % otrok. 

Delež tistih otrok, ki nikoli ne uživajo teh pijač, je 47,4 %. 82,5 % otrok nekajkrat na dan pije 

vodo. 1,8 % pa vodo uživajo 1-krat na mesec. Otroci pijejo še čaj, mleko in sadni sirup. 

 

Tabela 19: Kajenje 

 

Kajenje N % 

Da 26 46,4 

Ne 30 53,6 

Skupaj 56 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

 

Iz tabele 19 je razvidno, da kadi 46,4 % staršev. 53,6 % pa je delež tistih staršev, ki ne kadijo.  

 

Od 46,4 % staršev, ki kadijo, jih 1,8 % pokadi 2 cigareti na dan, 3,5 % jih pokadi 3 cigarete 

na dan in enak odstotek jih pokadi 5 cigaret na dan. 17,5 % staršev pokadi 10 cigaret na dan,   

1,8 % 15 cigaret in 1,8 % staršev 20 cigaret na dan. 
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Tabela 20: Uživanje alkoholnih pijač 

 

Pogostost pitja alkoholnih 

pijač 

 

N % 

Redno (vsakodnevno, 

večkrat na teden) 
4 7,1 

Pogosto na zabavah …) 4 7,1 

Občasno (en do dva-krat na 

mesečno) 
30 53,6 

Nikoli 18 32,1 

Skupaj 56 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

 

Iz tabele 20 lahko razberemo, da 53,6 % staršev uživa alkohol občasno, 32,1 % alkohola ne 

uživa. 7,1 % pa je delež tistih staršev, ki pogosto pije alkohol. Enak odstotek je delež  tistih 

staršev, ki alkohol pijejo redno.  

 

 

Tabela 21: Količina popitega vina na teden (izražena v dcl) 

 

Količina popitega vina na 

teden (izražena v dcl) 

 

N % 

1 8 33,4 

2 5 20,8 

3 5 20,8 

5 2 8,3 

7 1 4,2 

10 2 8,3 

20 1 4,2 

Skupaj 24 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 
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Iz tabele 21 je razvidno, da starši  popijejo od 1dcl do 20 dcl vina na teden. 33,4 % jih popije 

1dcl vina, 20,8 % 2 dcl, enak odstotek staršev popije 3 dcl vina. 8,3 % staršev jih popije 5 dcl 

in enak odstotek 10 dcl vina na teden. Tistih, ki popijejo 20 dcl vina na teden, je 4,2 %. Iz 

analize vprašalnika je razvidno, da 1,8 % staršev popije 2 dcl žganih pijač na teden.  
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7 Ovrednotenje hipotez 
 

 

H 1: Tisti otroci, katerih starši so bolj gibalno/športno aktivni, so tudi sami bolj 

gibalno/športno aktivni. 

 

Tabela 22: Gibalna/športna aktivnost med tednom 

 

Športna/gibalna 

aktivnost med tednom 

(v 5. dneh) 

N Srednja vrednost 
Standardni 

odklon 

Starši 42 248 155 

Otroci 45 440,7 298 

Legenda: N – število odgovorov 

 

Iz tabele 22 je razvidno, da so starši med tednom (v petih dneh) 248 minut povprečno 

gibalno/športno aktivni, njihovi otroci pa 440 minut. 

 

 

Tabela 23: Izračun povezanosti gibalnih/športnih dejavnosti otrok in njihovih staršev 

(med tednom) 

 

Pearsonov koeficient korelacije  

 

povezanost 

(korelacija) 

 

statistična 

pomembnost 

 

Gibalne/športne dejavnosti med tednom OTROCI vs  

Gibalne/športne dejavnosti med tednom STARŠI  

(v 5. dneh) 

0,385 0,014 (**) 

Legenda: Z * so označene statistične pomembnosti na ravni 5 % tveganja (p≤ 0,05). 

 

 

Iz tabele 23 razberemo povezanost med časom, ki ga namenijo gibalnim/športnim 

dejavnostim med tednom otroci, in časom, ki ga gibalnim/športnim dejavnostim namenijo 

njihovi starši. Povezanost je bila testirana s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije. 

Ugotovili smo, da je gibalna/športna dejavnost otrok med tednom statistično pomembno 

povezana z gibalno/športno dejavnostjo staršev med tednom. Če se starši več ukvarjajo z 

gibalnimi/športnimi dejavnostmi, se tudi njihovi otroci več ukvarjajo z njimi. 
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Tabela 24: Gibalna/športna aktivnost ob koncu tedna 

 

Gibalna/športna 

aktivnost ob koncu 

tedna 

(na dan) 

N Srednja vrednost 
Standardni 

odklon 

Starši 37 101 70,9 

Otroci 42 145 95,4 

Legenda: N – število odgovorov 

 

Iz Tabele 24 ugotovimo, da so starši ob koncu tedna povprečno gibalno/športno aktivni 101 

minuto na dan, njihovi otroci pa 145 minut (skoraj 2,5 ure). 

 

Tabela 25: Izračun povezanosti gibalnih/športnih dejavnosti otrok in njihovih staršev 

(ob koncu tedna) 

 

Pearsonov koeficient korelacije  

 

Povezanost 

(korelacija)  

 

Statistična 

pomembnost  

 

Gibalne/športne dejavnosti ob koncu tedna OTROCI 

vs 

 Gibalne/športne dejavnosti ob koncu tedna STARŠI  

(na dan) 

0,718 0,000 (**) 

Legenda: Z * so označene statistične pomembnosti na ravni 5 % tveganja (p≤ 0,05). 

 

Iz tabele 25 razberemo povezanost med časom, ki ga namenijo gibalnim/športnim 

dejavnostim ob koncu tedna otroci, in časom, ki ga gibalnim/športnim dejavnostim namenijo 

njihovi starši. Povezanost je bila testirana s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije. 

Ugotovili smo, da je gibalna/športna dejavnost otrok ob koncu tedna statistično pomembno 

povezana z gibalno/športno dejavnostjo staršev ob koncu tedna. Če se starši več ukvarjajo z 

gibalnimi/športnimi dejavnostmi, se tudi njihovi otroci več ukvarjajo z njimi. 
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Tabela 26: Gibalna/športna aktivnost med počitnicami 

 

Gibalna/športna 

aktivnost med 

počitnicami 

(na dan) 

N Srednja vrednost 
Standardni 

odklon 

Starši 39 111 82,6 

Otroci 41 162 118,5 

Legenda: N – število odgovorov 

 

 

Iz tabele 26 lahko razberemo, da so starši med počitnicami povprečno gibalno/športno aktivni 

111 minut, torej slabi 2 uri, na dan, njihovi otroci pa 162 minut, torej 1uro in 40 minut. 

 

Tabela 27: Izračun povezanosti gibalnih/športnih dejavnosti otrok in njihovih staršev 

(med počitnicami) 

 

Pearsonov koeficient korelacije  

 

Povezanost 

(korelacija)  

 

Statistična 

pomembnost  

 

Gibalne/športne dejavnosti med počitnicami OTROCI 

vs 

 Gibalne/športne dejavnosti med počitnicami STARŠI  

(na dan) 

0,697 0,000 (**) 

Legenda: Z * so označene statistične pomembnosti na ravni 5 % tveganja (p≤ 0,05). 

 

 

Iz tabele 27 lahko razberemo, da so otroci tistih staršev, ki so bolj gibalno/športno aktivni 

med počitnicami, tudi sami bolj gibalno/športno aktivni. Povezanost je bila testirana s 

pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije. 

 

H 1 lahko potrdimo. Tisti otroci, katerih starši so bolj gibalno/športno aktivni, so tudi sami 

bolj gibalno/športno aktivni. 
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H 2: Tisti otroci, katerih starši imajo bolj zdrave prehranske navade med tednom, tud i 

sami uživajo bolj zdravo prehrano med tednom. 

 

 

Tabela 28: Število obrokov med tednom 

 

Število obrokov med 

tednom 

(v 5. dneh) 

N Srednja vrednost 
Standardni 

odklon 

Starši 57 22 6,674 

Otroci 57 31 6,365 

Legenda: N – število odgovorov 

 

Iz tabele 28 je razvidno, da starši pojedo med tednom v povprečju 22 obrokov, kar pomeni 

dobre 4 obroke na dan. Otroci pa pojedo v povprečju 31 obrokov v petih dneh (6 obrokov na 

dan). 

 

Tabela 29: Izračun povezanosti med uživanjem obrokov staršev in njihovih otrok  med 

tednom 

 

Pearsonov koeficient korelacije  

 

Povezanost 

(korelacija)  

 

Statistična 

pomembnost  

 

Število obrokov med tednom OTROCI vs 

 Število obrokov med tednom STARŠI  

 

0,403 0,002 (**) 

Legenda: Z * so označene statistične pomembnosti na ravni 5 % tveganja (p≤ 0,05). 

 

 

Iz tabele 29 lahko razberemo, da otroci tistih staršev, ki zaužijejo več obrokov med tednom, 

tudi sami zaužijejo več obrokov. Povezanost je bila testirana s pomočjo Pearsonovega 

koeficienta korelacije. 
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Tabela 30: Povprečna vrednost števila obrokov na teden 

 

Število obrokov na 

teden 
N Srednja vrednost 

Standardni 

odklon 

Starši 57 3 0,92248 

Otroci 57 4,5 0,87513 

Legenda: N – število odgovorov 

 

Iz tabele 30 je razvidno, da starši v povprečju pojedo 3 obroke na dan čez teden, njihovi otroci 

pa 4,5 obroka. 

 

 

Tabela 31: Izračun povezanosti med uživanjem obrokov staršev in njihovih otrok  na 

teden 

 

Pearsonov koeficient korelacije  

 

Povezanost 

(korelacija) 

 

Statistična 

pomembnost 

 

Število obrokov na teden OTROCI vs 

 Število obrokov na teden STARŠI  

 

0,331 0,012 (**) 

Legenda: Z * so označene statistične pomembnosti na ravni 5 % tveganja (p≤ 0,05). 

 

 

Iz tabele 31 razberemo, da otroci tistih staršev, ki zaužijejo več obrokov na teden, tudi sami 

zaužijejo več obrokov čez teden. Povezanost je bila testirana s pomočjo Pearsonovega 

koeficienta korelacije. 

 

 

Hipotezo 2, ki pravi, da otroci, katerih starši imajo bolj zdrave prehranske navade med 

tednom, tudi sami uživajo bolj zdravo prehrano med tednom, lahko potrdimo. 
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H 3: Tisti otroci, katerih starši imajo bolj zdrave prehranske navade ob koncu tedna, 

tudi sami uživajo bolj zdravo prehrano ob koncu tedna. 

 

Tabela 32: Izračun povezanosti prehranskih navad ob koncu tedna otrok in njihovih 

staršev 

 

Pearsonov koeficient korelacije  

 

Povezanost 

(korelacija) 

 

Statistična 

pomembnost 

 

Zajtrki ob koncu tedna OTROCI vs 

 Zajtrki ob koncu tedna STARŠI  
0,208 0,124 

Malice ob koncu tedna OTROCI vs 

Malice ob koncu tedna STARŠI 
0,647 0,000 (**) 

Kosila ob koncu tedna OTROCI vs 

Kosila ob koncu tedna STARŠI 
0,000 0,000 (**) 

Večerje ob koncu tedna OTROCI vs 

Večerje ob koncu tedna STARŠI 
0,222 0,100 

Legenda: Z * so označene statistične pomembnosti na ravni 5 % tveganja (p≤ 0,05). 

 

Iz tabele 32 razberemo, da ni v celoti statistično pomembne povezanosti  med prehranskimi 

navadami staršev in njihovih otrok ob koncu tedna. Ni statistično pomembne povezanosti 

otrok in njihovih staršev pri zajtrku in večerji. Ni pa nujno, da otroci in starši skupaj 

zajtrkujejo in večerjajo. Povezanost je bila testirana s pomočjo Pearsonovega koeficienta 

korelacije. 

 

 

Hipoteze 3, ki trdi, da otroci, katerih starši imajo bolj zdrave prehranske navade ob koncu 

tedna, tudi sami uživajo bolj zdravo prehrano ob koncu tedna, ne moremo v celoti potrditi. 
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H 4: Tisti otroci, katerih starši imajo bolj zdrave prehranske navade med počitnicami, 

tudi sami uživajo bolj zdravo prehrano med počitnicami. 

 

 

Tabela 33: Izračun povezanosti prehranskih navad staršev in njihovih otrok med 

počitnicami 

 

Spearmanov koeficient korelacije  

 

Povezanost 

(korelacija) 

 

Statistična 

pomembnost 

 

Zajtrki med počitnicami OTROCI vs 

 Zajtrki med počitnicami STARŠI  
0,077 0,571 

Malice med počitnicami OTROCI vs 

Malice med počitnicami STARŠI 
0,623 0,000 (**) 

Kosila med počitnicami OTROCI vs 

Kosila med počitnicami STARŠI 
0,000 0,000 (**) 

Večerje med počitnicami OTROCI vs 

Večerje med počitnicami STARŠI 
0,259 0,054 

Legenda: Z * so označene statistične pomembnosti na ravni 5 % tveganja (p≤ 0,05). 

 

 

 

Iz tabele 33 razberemo, da ni v celoti statistično pomembne povezanosti  med prehranskimi 

navadami staršev in njihovih otrok med počitnicami. Statistično pomembne povezanosti otrok 

in njihovih staršev ni niti pri zajtrku niti večerji. Ni pa nujno, da otroci in starši skupaj 

zajtrkujejo in večerjajo. Ugotovili smo statistično pomembno povezanost otrok in njihovih 

staršev pri malici in kosilu. Povezanost je bila testirana s pomočjo Spearmanovega koeficienta 

korelacije. 

 

Hipoteze 4, ki trdi, da otroci, katerih starši imajo bolj zdrave prehranske navade med 

počitnicami, tudi sami uživajo bolj zdravo prehrano med počitnicami, ne moremo v celoti 

potrditi. 
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H 5: Izobrazba staršev vpliva na pogostost gibalnih/športnih aktivnosti. 

 

Tabela 34: Čas staršev, namenjen gibalnim/športnim aktivnostim med tednom glede na 

izobrazbo 

 

Čas, namenjen 

gibalnim/športnim 

aktivnostim med tednom (starši) 

N 
Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 
Min Max 

2- ali 3-letna poklicna šola 7 274 231,9 5 600 

4- ali 5-letna srednja šola 21 252 168,5 30 600 

Višja strokovna šola 3 260 69,3 180 300 

Visoka strokovna šola ali univerza 11 221 85,1 120 300 

Skupaj 42 248 155,1 5 600 

 Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 

 

Iz tabele 34 razberemo, da so starši z 2- ali 3-letno poklicno šolo povprečno gibalno/športno 

aktivni 4,5 ure med tednom, starši z visoko strokovno šolo ali univerzo pa 3 ure 40 minut.  

 

 

Tabela 35: Čas otrok, namenjen gibalnim/športnim aktivnostim med tednom glede na 

izobrazbo  njihovih staršev 

 

 

Čas, namenjen 

gibalnim/športnim 

aktivnostim med tednom 

(otroci) 

N 
Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 
Min Max 

2- ali 3-letna poklicna šola 6 450 406,5 60 1200 

4- ali 5-letna srednja šola 22 440 342,4 150 1500 

Višja strokovna šola 5 420 164,3 300 600 

Visoka strokovna šola ali univerza 12 445 216,3 120 900 

Skupaj 45 441 298,2 60 1500 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 
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Iz tabele 35 razberemo, da so otroci ne glede na izobrazbo staršev približno enako 

gibalno/športno aktivni. V povprečju so gibalno/športno aktivni 441 minut (7 ur 20 minut).  

 

Tabela 36: Čas staršev, namenjen gibalnim/športnim aktivnostim ob koncu tedna glede 

na izobrazbo 

 

Čas, namenjen 

gibalnim/športnim 

aktivnostim ob koncu tedna 

(starši) 

N 
Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 
Min Max 

2- ali 3-letna poklicna šola 5 150 116,2 30 300 

4- ali 5-letna srednja šola 19 83 66,1 30 300 

Višja strokovna šola 3 100 34,6 60 120 

Visoka strokovna šola ali univerza 10 112 54,4 30 200 

Skupaj 37 101 70,9 30 300 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 

 

Iz tabele 36 razberemo, da so v povprečju najbolj gibalno/športno aktivni starši s poklicno 

izobrazbo. Ob koncu tedna so v povprečju aktivni 2,5 ure na dan. Najmanj gibalno/športno 

aktivni pa so starši s končano srednjo šolo. Ob koncu tedna so v povprečju gibalno/športno 

aktivni 83 minut. 

 

Tabela 37: Čas otrok, namenjen gibalnim/športnim aktivnostim ob koncu tedna glede na 

izobrazbo  njihovih staršev 

 

Čas, namenjen 

gibalnim/športnim 

aktivnostim ob koncu tedna 

(otroci) 

N 
Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 
Min Max 

2- ali 3-letna poklicna šola 5 180 112,3 60 300 

4- ali 5-letna srednja šola 21 139 107,7 30 420 

Višja strokovna šola 5 126 74,7 30 240 

Visoka strokovna šola ali univerza 11 147 77,6 60 300 

Skupaj 42 145 95,4 30 420 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 
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Iz tabele 37 razberemo, da so otroci staršev s poklicno izobrazbo v povprečju gibalno/športno 

aktivni 3 ure na dan ob koncu tedna, medtem ko otroci, katerih starši imajo končano višjo 

strokovno šolo, pa dobri 2 uri. Povprečen minimalni čas gibalne/športne aktivnosti otrok ob 

koncu tedna znaša 30 minut, maksimalen pa kar 7 ur. 

 

Tabela 38: Čas staršev, namenjen gibalnim/športnim aktivnostim med počitnicami glede 

na izobrazbo 

 

Čas, namenjen 

gibalnim/športnim 

aktivnostim med počitnicami 

(starši) 

N 
Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 
Min Max 

2- ali 3-letna poklicna šola 5 108 26,8 60 120 

4- ali 5-letna srednja šola 20 111 100,9 5 420 

Višja strokovna šola 3 70 17,3 60 90 

Visoka strokovna šola ali univerza 11 126 74,5 30 300 

Skupaj 39 111 82,7 5 420 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 

 

 

Iz tabele 38 razberemo, da so v povprečju najbolj gibalno/športno aktivni starši s končano 

visoko strokovno šolo ali izobrazbo (dobri 2 uri), najmanj pa starši s končano višjo strokovno 

šolo (1 uro 10 minut). 
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Tabela 39: Čas otrok, namenjen gibalnim/športnim aktivnostim med počitnicami glede 

na izobrazbo  njihovih staršev 

 

Čas, namenjen 

gibalnim/športnim 

aktivnostim med počitnicami 

(otroci) 

N 
Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 
Min Max 

2- ali 3-letna poklicna šola 5 168 98,6 60 300 

4- ali 5-letna srednja šola 20 168 148,5 10 480 

Višja strokovna šola 5 138 78,2 30 240 

Visoka strokovna šola ali univerza 11 160 87,2 60 300 

Skupaj 41 162 118,5 10 480 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 

 

 

Iz tabele 39 razberemo, da so otroci staršev, ki imajo končano višjo strokovno šolo, v 

povprečju gibalno/športno aktivni dobri 2 uri. Otroci staršev, ki imajo končano poklicno, 

srednjo ali visoko strokovno šolo oziroma univerzo, pa so povprečno gibalno/športno aktivni 

dobri dve uri in pol. 

 

Tabela 40: Izračun povezanosti gibalne/športne aktivnosti staršev in njihovih otrok 

glede na izobrazbo staršev 

 

Analiza 

variance 
 

Povprečje 

kvadratov 
F 

Statistična 

pomembnost 

Starši med tednom 4562,56 0178 0,910 

Otroci med tednom 961,52 0,010 0,99 

Starši ob koncu tedna 6506,99 1,329 0,282 

Otroci ob koncu tedna 2907,11 0,303 0,823 

Starši med počitnicami 2462,72 0,342 0,795 

Otroci med počitnicami 1225,51 0,081 0,970 

Legenda: Statistično pomembnost smo ugotavljali na ravni 5-odstotnega tveganja (p≤ 0,05) 

 

Iz tabele 40 razberemo, da višina izobrazbe ni statistično značilno povezana s pogostostjo 

gibalne/športne dejavnosti. 

 

Hipotezo 5, ki trdi, da izobrazba staršev vpliva na pogostost gibalnih/športnih aktivnosti, v 

celoti zavračamo. 
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 8 Razprava 
 

V diplomski nalogi smo želeli analizirati gibalno/športno aktivnost in prehranske navade 

predšolskih otrok in njihovih staršev. 

 

Raziskava je bila razdeljena na dva dela. Prvi del se je nanašal na gibalno/športno aktivnost 

staršev in njihovih 3-6 let starih otrok. Drugi del pa na prehranske navade staršev in njihovih 

otrok, ki obiskujejo enega izmed belokranjskih vrtcev. 

 

Vzorec je obsegal 57 staršev, od tega je odgovarjalo 91,2 % žensk. Sklepamo lahko, da so 

matere tiste, ki v tem primeru bolje poznajo svoje otroke in njihove navade. 

 

Vprašalnik so reševali starši štirih izobrazbenih stopenj. Poklicno šolo jih je končalo 17,5 %, 

srednjo šolo 45,6, višjo strokovno šolo ima končano 10,5 % anketiranih staršev, visoko 

strokovno ali univerzo pa 24,6 %. 

 

V naši raziskavi smo analizirali še en dejavnik, to je kraj bivanja, ki v veliki meri pripomore k 

vrsti športne dejavnosti (Štihec, Karpljuk, Videmšek in Kondrič, 2000). V mestih je ponudba 

pogosto široka, vendar draga. Za marsikatero aktivnost je potrebno ustrezno gibalno/športno 

predznanje. Hkrati pa je za tek v naravi, hojo v gore in podobno treba oditi iz mesta, kar zopet 

predstavlja časovni in finančni deficit. S tega vidika imajo ljudje v predmestjih in vaseh boljše 

izhodišče za vadbo, vendar pa je ponudba različnih športnih dejavnosti običajno manjša. 

Obravnavane družine, ki so zajete v vzorcu, izhajajo predvsem z vasi in primestnega okolja, 

kjer jih večina živi v hiši z vrtom (82 %). 

 

Prvo hipotezo, ki pravi, da otroci, katerih starši so bolj gibalno/športno aktivni, so tudi sami 

bolj gibalno/športno aktivni, smo analizirali s Pearsonovim koeficientom korelacije. Iz tabele 

23 razberemo povezanost med časom, ki ga namenijo gibalnim/športnim dejavnostim med 

tednom otroci, in časom, ki ga gibalnim/športnim dejavnostim namenijo njihovi starši. 

Ugotovili smo, da je gibalna/športna dejavnost otrok med tednom statistično pomembno 

povezana z gibalno/športno dejavnostjo staršev med tednom. Če se starši več ukvarjajo z 

gibalnimi/športnimi dejavnostmi, se tudi njihovi otroci več ukvarjajo z njimi. Enako velja za 

gibalne/športne aktivnosti ob koncu tedna in počitnicami. 
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Kropejeva in Videmškova (2002) menita, da lahko starši s svojim zgledom neposredno 

vplivajo na stopnjo ukvarjanja z gibalno/športno dejavnostjo svojih otrok. Med dejavnike sta 

uvrstili gibalno/športno dejavnost staršev, aktivno preživljanje prostega časa, aktivno 

preživljanje počitnic družine, navajanje otroka na družbeno in starševsko pozitivno mnenje o 

gibalni/športni aktivnosti. Starši, ki so bolj gibalno/športno dejavni, so pogosteje 

gibalno/športno dejavni skupaj s svojimi otroki, kar najbolj pride do izraza v času počitnic in 

med vikendi. 

 

Tudi Žibert (2005) poudarja vlogo staršev in njihove gibalne/športne dejavnosti v povezavi z 

gibalno/športno dejavnostjo njihovih otrok. Še posebej je ta povezava močna pri mlajših 

otrocih, saj je dokazal, da se 53 % otrok, katerih starši niso gibalno/športno dejavni, s športom 

srečuje le v obliki redne pedagoške dejavnosti, medtem ko je skoraj 40 % otrok, katerih starši 

so gibalno/športno dejavni, vpisanih v različne gibalne/športne dejavnosti.  

 

Drugo hipotezo, ki pravi, da otroci katerih starši imajo bolj zdrave prehranske navade med 

tednom, tudi sami uživajo bolj zdravo prehrano med tednom, smo analizirali s Pearsonovim 

koeficientom korelacije. Iz tabele 29 lahko razberemo, da otroci tistih staršev, ki zaužijejo več 

obrokov med tednom, tudi sami zaužijejo več obrokov. Pri izračunu povezanosti obrokov 

otrok in njihovih staršev na teden ugotovimo enako. Otroci, katerih starši imajo bolj zdrave 

prehranske navade med tednom, tudi sami uživajo bolj zdravo prehrano med tednom. 

 

Hipotez tri in štiri, ki pravita, da imajo otroci, katerih starši imajo bolj zdrave prehranske 

navade ob koncu tedna oziroma med počitnicami, tudi sami bolj zdrave prehranske navade ob 

koncu tedna oziroma med počitnicami, pa ne moremo potrditi. Ugotovili smo namreč 

statistično povezanost le pri kosilu in malici. Poleg tega smo ugotovili, da ni nujno, da bi 

starši in otroci ob koncu tedna in med počitnicami skupaj zajtrkovali oziroma večerjali.  

 

Raziskava je pokazala, da otroci pojejo primerno število obrokov dnevno, saj jih večina 

zaužije v povprečju 5 obrokov. Zajtrkuje 94 % otrok, skoraj vsi jedo kosilo (98 %), prav tako 

je z večerjami (98 %). Po sladkih prigrizkih vsakodnevno poseže 23 %, občasno pa 75 % 

anketiranih otrok. Slane prigrizke ima redno ponujenih 8,8 %, občasno pa kar 81 % 

anketiranih otrok. Prehrana staršev je slabša od prehrane otrok, saj jih zajtrkuje med tednom 

le 57 %. Največji odstotek ima kosilo (95 %).  
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Videmškova, Pogelškova, Karpljuk, Štihec in Zajčeva (2006) so ugotovili, da imajo starši 

veliko manj redno prehrano od njihovih otrok in običajno zaužijejo le 2 do 3 obroke dnevno, 

medtem ko njihovi otroci od 4 do 5. Tudi Jurovičeva (2003) ugotavlja, da je prehrana v 

Sloveniji vedno bolj podobna prehrani modernega sveta, kjer se kupuje pripravljene obroke in 

se jih le še pogreje. 

 

Na vzorcu 93 staršev in njihovih tri do pet let starih otrok so Videmškova, Pogelškova, 

Karpljuk, Štihec in Zajčeva (2006) ugotavljali prehranske navade družin v povezavi z 

gibalno/športno dejavnostjo. Ugotovili so, da se otroci pretežno prehranjujejo v vrtcu in da je 

zato prehrana do poznega popoldneva v domeni vrtca. To se je izkazalo kot dobro, saj so 

prehranjevalne navade staršev slabše od prehranjevalnih navad njihovih otrok. Starši namreč 

pojedo manj obrokov kot otroci, obroki pa so glede na potrebe preveliki in kalorično dosegajo 

previsoke vrednosti. Večina staršev redko zajtrkuje, zato je prvi skupni obrok otrok s starši 

šele večerja oziroma različni prigrizki pred njo. 

 

Peto hipotezo, ki pravi, da izobrazba staršev vpliva na pogostost gibalnih/športnih aktivnosti, 

smo morali v celoti zavreči. Ni statistično pomembne povezanosti med izobrazbo staršev in 

gibalno/športno aktivnostjo. Po podatkih študije Športno-rekreativna dejavnost Slovencev 

(1999) se več kot 50 % družin in njenih članov sploh ne ukvarja s športom. Navajajo, da je pri 

tem odločilen dejavnik izobrazba staršev, ki hkrati pogojuje ozaveščenost o pomenu 

gibalne/športne vzgoje v družini in zato potrebnih materialnih sredstev (Videmšek, 2001). 

Dosedanje raziskave potrjujejo, da sta izobrazba in stopnja gibalne/športne dejavnosti v veliki 

korelaciji. Višja izobrazba namreč pomeni pogostejše ukvarjanje z gibalno/športno 

aktivnostjo. 

 

Tega v naši raziskavi nismo mogli potrditi. Rezultati, ki smo jih dobili iz anketnega 

vprašalnika, kažejo, da so najbolj gibalno/športno aktivni starši in njihovi otroci s končano 

poklicno šolo. Med tednom se v povprečju z gibalno/športno dejavnostjo ukvarjajo 4,5  ure, 

starši s končano visoko strokovno šolo oz. univerzo pa le 1 uro in 40 minut. Med otroki ni 

razlik v gibalni/športni aktivnosti glede izobrazbe staršev. Vsi so približno enako 

gibalno/športno dejavni (7 ur 20 minut). Ob koncu tedna so prav tako najbolj gibalno/športno 

aktivni starši s končano poklicno šolo (2,5 ure) in njihovi otroci (3 ure). Najmanj pa starši s 

končano višjo strokovno šolo (83 minut) in njihovi otroci (2 uri). Med počitnicami pa so 

najbolj gibalno/športno aktivni starši s končano visoko strokovno šolo oz. univerzo (2 uri) in 
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njihovi otroci (2,5 ure). Najmanj pa starši s končano višjo strokovno šolo (1 uro) in njihovi 

otroci, ki so v povprečju gibalno/športno aktivni 2 uri. 
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9 Zaključek 
 

 

 

V diplomski nalogi smo želeli analizirati gibalno/športno aktivnost in prehranske navade 

predšolskih otrok in njihovih staršev. 

 

Ker sta redna športna dejavnost in zdrava prehrana po mnogih raziskavah (Štihec in Strel, 

1998; Štihec, Karpljuk, Videmšek in Kondrič, 2000; Pišot in Planinšec, 2005; Kropej, 2007; 

Jurdana, Plazar in Pišot, 2008) tesno povezani z značilnostmi okolja, v katerem živimo 

(socialno-demografskimi, prisotnostjo kajenja in alkohola v družini itd.). V raziskavo smo 

zajeli otroke, ki obiskujejo vrtec. Skonstruirali smo dva vprašalnika. Prvi del se je nanašal na 

gibalno/športno aktivnost staršev in njihovih 3-6 let starih otrok. Drugi del pa na prehranske 

navade staršev in njihovih otrok, ki obiskujejo enega izmed belokranjskih vrtcev.  

 

Z vprašalnikoma smo pridobili podatke, na podlagi katerih smo analizirali gibalno/športno 

dejavnost otrok in njihovih staršev, ugotavljali povezanost med dejavniki zdravega načina 

življenja in gibalno/športno dejavnostjo otrok in njihovih staršev, prehranske navade otrok in 

njihovih staršev, značilnosti okolja, v katerem živijo otroci izbranega vzorca. 

 

Raziskovalni problem diplomske naloge se je naslonil na študije sodobnih slovenskih in tujih 

raziskovalcev, ki so preučevali gibalne/športne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih 

staršev v povezavi s kakovostjo življenja obojih. Specifika otrokovega celostnega razvoja, na 

katerega imajo vpliv okolje, dednost in lastna dejavnost (Videmšek in Pišot, 2007), nas je 

pripeljala do raziskovalnega problema, ki je bil ugotoviti povezanost gibalne/športne 

dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev z izbranimi dejavniki zdravega načina 

življenja. 

 

Vzorec anketirancev je zajemal 57 staršev 3-6 let starih otrok, ki obiskujejo enega izmed 

belokranjskih vrtcev. 

 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (statistical Package for the social 

Sciences). Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun frekvence posameznih 

odgovorov, za izračun opisne statistike smo uporabili podprogram DESCRIPTIVES, za 

ugotavljanje povezanosti ordinalnih in nominalnih vrednosti pa podprogram CROSSTABS. 
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Na številčnih spremenljivkah in tudi na ostalih ustrezno transformiranih spremenljivkah smo 

uporabili CORRELATION (Pearsonov koeficient korelacije in ugotavljali povezave med 

spremenljivkami).  Statistično značilnost bomo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja  

(p 0,05).  

 

Pridobljene informacije o gibalni/športni dejavnosti otrok, njihovih prehranjevalnih navadah 

ter navadah njihovih staršev, o okolju, v katerem živijo, bi bile lahko pomembne za 

načrtovanje potrebnih sprememb, ki bi omogočile skladen in zdrav razvoj predšolskih otrok v 

Sloveniji. 

 

Analiza vprašalnika je pokazala, da je gibalna/športna dejavnost otrok med tednom statistično 

pomembno povezana z gibalno/športno dejavnostjo staršev med tednom. Če se starši več 

ukvarjajo z gibalnimi/športnimi dejavnostmi, se tudi njihovi otroci več ukvarjajo z njimi. 

Enako velja za gibalne/športne aktivnosti ob koncu tedna in počitnicami.  

 

V raziskavi smo ugotovili, da otroci pojejo primerno število obrokov dnevno, saj jih večina 

zaužije v povprečju 5 obrokov. Zajtrkuje 94 % otrok, skoraj vsi jedo kosilo (98 %), prav tako 

je z večerjami (98 %).  

 

Ugotovili smo, da redno kadi 46,4 % staršev. Alkoholne pijače občasno pije 53,6 % staršev, 

7,1 % pa jih pije redno. Glede na priporočila strokovnjakov za zdravo prehranjevanje, ki 

poudarjajo, da je zajtrk najpomembnejši obrok dneva, smo pričakovali, da bo delež staršev, ki 

zajtrkujejo, višji. Rezultati analize vprašalnikov za starše pa so pokazali, da zajtrkuje le 57 % 

staršev. Kljub temu, da je ozaveščenost staršev o pomenu zdrave prehrane in ostalih 

dejavnikih zdravega načina življenja visoka, je delež staršev, ki živijo nezdravo, še vedno 

previsok. V raziskavi smo dokazali, da imajo gibalno/športno dejavnejši starši bolj 

gibalno/športno dejavne otroke. Ker imajo starši s svojim zgledom izredno velik vpliv tudi na 

odnos otrok do zdrave prehrane, bi se tega morali zavedati in na bolje spremeniti tudi svoj 

način prehranjevanja. 

 

 

Pretežni del svojega budnega časa otroci preživijo v vrtcu, zato sta število in kvaliteta 

obrokov med tednom vezani na vrtce. Večina otrok zaužije zajtrk, dopoldansko malico, kosilo 

in popoldansko malico v vrtcu, večerje pa so vezane na dom. Starši zaužijejo bistveno manj 
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obrokov, ne zajtrkujejo redno, pogosteje kot njihovi otroci jedo nezdravo hrano. Večino 

dnevnih obrokov otroci zaužijejo v vrtcu. Posebno pozornost bi morali zato starši nameniti 

prehrani med vikendi in počitnicami. S spremembo življenjskega sloga celotne družine bi 

lahko zmanjšali vplive nekaterih dejavnikov za zdravje škodljivih navad. 

 

V zaključku bi radi poudarili, da je bil vzorec anketiranih premajhen in priložnosten, zato bi 

bilo treba za posploševanje  hipotez vključiti v raziskavo razširjen vzorec.Za naše omenjeno 

področje raziskave pa bi verjetno lahko že bili nakazani trendi, ki kažejo na to, da je poleg 

gibalne/športne dejavnosti treba odrasle spodbuditi k bolj zdravemu prehranjevanju, omejitvi 

alkohola in popolnega prenehanja kajenja, saj so to najpogostejši vzroki za nastanek kroničnih 

nenalezljivih bolezni, katere lahko učinkovito preventivno preprečujemo z izbranimi 

dejavniki zdravega načina življenja. 
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11 Priloga 

Anketni vprašalnik 

 
Spoštovani starši, 

sem Karmen Brklje, študentka 3. letnika študija predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani.  V sklopu diplomske naloge želim raziskati povezanost gibalne/športne 

aktivnosti in prehranskih navad predšolskih otrok in njihovih staršev v belokranjskih vrtcih.  

Anketni vprašalnik je namenjen staršem otrok starih od 3 do 6 let. 

Pred Vami je anketni vprašalnik, ki zajema dva sklopa vprašanj. Prvi sklop se nanaša na 

področje gibanja in gibalnih/športnih aktivnosti, v drugem sklopu pa so vprašanja s področja 

prehranjevanja in prehranjevalnih navad. Vprašalnik je anonimen, pridobljene podatke bom 

uporabila izključno za izdelavo diplomske naloge. Za odgovore se Vam že v naprej 

zahvaljujem. 

 

Navodila za izpolnjevanje vprašalnika: 

 Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom. 

 Obkrožite ali označite z x samo en odgovor – tisti, ki se Vam zdi najbolj 

pomemben. 

 Po potrebi dopišite odgovor na prazno črto. 
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PRVI DEL VPRAŠALNIKA 

 
V tem delu vprašalnika se vprašanja nanašajo na  Vas, starše oz. skrbnike. Prosimo Vas za 

čim bolj objektivne odgovore. 

 

1. SPOL (obkrožite):  a)  Ž        b)  M 

 

2. LETO ROJSTVA:________________ 

 

3. NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE (obkrožite): 

a) osnovna šola 

b) 2- ali 3-letna poklicna šola 

c) 4- ali 5-letna srednja šola 

d) višja strokovna šola 

e) visoka strokovna šola ali univerza 

f) magisterij ali doktorat

 

4. OKOLJE BIVANJA (obkrožite): 

a) vas ali primestno okolje 

b)  mestno okolje 

 

5. KJE ŽIVITE?  (obkrožite): 

a) v hiši z vrtom 

b) v hiši brez vrta 

c) v bloku z igriščem 

d) v bloku brez igrišča 

 

6. ŠTEVILO OTROK V DRUŽINI:_______________ 

 

Vsa nadaljnja vprašanja v tem vprašalniku se vežejo na vas in vašega otroka, ki je star med 3 

in 6 let.  

 

7. SPOL OTROKA (obkrožite):  a)  Ž     b)  M  

 

8. ŠPORTNA AKTIVNOST STARŠEV/OTROK (organizirana/neorganizirana; tek, 

kolesarjenje, hitra hoja, aerobika, plavanje, joga smučanje,…) 

 

STARŠI: _____________ ur/teden v 5. dneh ste v povprečju gibalno/športno aktivni? 

OTROCI: _____________ ur/teden v 5. dneh so v povprečju gibalno/športno aktivni? 

STARŠI: ___________ minut/dan med vikendom ste v povprečju gibalno/športno aktivni? 

OTROCI: ___________ minut/dan med vikendom so v povprečju gibalno/športno aktivni? 

STARŠI: _________ minut/dan med počitnicami ste v povprečju gibalno/športno aktivni? 

OTROCI: ________ minut/dan med počitnicami so v povprečju gibalno/športno aktivni? 

 

9. KAKO BI VI OPREDELILI, DA JE VAŠ OTROK PRETEŽNO PREŽIVLJAL PROSTI 

ČAS MED VIKENDI V MESECU APRILU IN MAJU/MED MAJSKIMI 

POČITNICAMI/MED TEDNOM V MESECU APRILU IN MAJU IN NA SPLOŠNO 

SKOZI LETO (obkrožite en odgovor pri vsakem, pri čemer A pomeni: gibalno/športno 

neaktivno (gledanje TV, igranje igric na računalniku, obiski kina,… in B gibalno/športno 

aktivno (plavanje, smučanje, kolesarjenje, pohodi, sprehodi,…) 
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PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA VAŠEGA OTROKA 

MED VIKENDI V 

MESECU APRILU 

IN MAJU 

MED POLETNIMI 

POČITNICAMI 

MED TEDNOM V 

MESECU APRILU 

IN MAJU 

NA SPLOŠNO 

SKOZI CELO 

ZADNJE LETO 

A                        B A                            B A                          B A                      B 

 

10. ALI MENITE, DA STE VI DOVOLJ GIBALNO/ŠPORTNO AKTIVNI ZA 

OHRANJANJE ZDRAVJA? 

DA              NE                    NE VEM 

 

11. ALI MENITE, DA JE VAŠ OTROK DOVOLJ GIBALNO/ŠPORTNO AKTIVEN?  

DA           NE              NE VEM 

 

12. KOLIKO MENITE, DA JE ZA VAS POTREBNE GIBALNE/ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

TEDENSKO ZA OHRANJANJE ZDRAVJA? _________(ur/teden – 7 dni) ali 

________(min/teden) 

 

13. KOLIKO MENITE, DA JE ZA VAŠEGA OTROKA POTREBNE GIBALNE/ŠPORTNE 

DEJAVNOSTI ZA OHRANJANJE ZDRAVJA? ______(ur/teden) ali _________(min/teden 

– 7 dni) 

 

 

DRUGI DEL VPRAŠALNIKA 
 

1. KAKO POGOSTO VAŠ OTROK IN KAKO POGOSTO VI (STARŠI)  UŽIVATE 

POSAMEZNE OBROKE MED TEDNOM? (označite z x po en odgovor v vsaki vrsti) 

 

 OTROK   STARŠI 

 Redno Občasno  Nikoli   Redno Občasno  Nikoli 

Zajtrk     Zajtrk    

Malica     Malica    

Kosilo     Kosilo    

Malica     Malica    

Večerja     Večerja    

 

2. KAKO POGOSTO VAŠ OTROK IN KAKO POGOSTO VI (STARŠI)  UŽIVATE 

POSAMEZNE OBROKE MED VIKENDOM? (označite z x po en odgovor v vsaki vrsti) 

 

 OTROK   STARŠI 

 Redno Občasno  Nikoli   Redno Občasno  Nikoli 

Zajtrk     Zajtrk    

Malica     Malica    

Kosilo     Kosilo    

Malica     Malica    

Večerja     Večerja    
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3. KAKO POGOSTO VAŠ OTROK IN KAKO POGOSTO VI (STARŠI)  UŽIVATE 

POSAMEZNE OBROKE MED POČITNICAMI? (označite z x po en odgovor v vsaki vrsti) 

 

 OTROK   STARŠI 

 Redno Občasno  Nikoli   Redno Občasno  Nikoli 

Zajtrk     Zajtrk    

Malica     Malica    

Kosilo     Kosilo    

Malica     Malica    

Večerja     Večerja    

 

4. KOLIKO OBROKOV MED TEDNOM ZAUŽIJEJO VAŠI OTROCI? 

_____________ 

 

5. KOLIKO OBROKOV MED TEDNOM ZAUŽIJETE VI (STARŠI)? 

______________ 

 

6. KATERE OBROKE UŽIVATE SKUPAJ MED…? (označite z x odgovor) 

 

 MED TEDNOM MED VIKENDOM MED POČITNICAMI 

Zajtrk    

Kosilo    

Večerja    

 

7. KAKO POGOSTO VAŠ OTROK UŽIVA SLADKE PRIGRIZKE (npr. čokolada,…)? 

a) redno                                        b) občasno                                   c) nikoli 

 

8. KAKO POGOSTO VAŠ OTROK UŽIVA SLANE PRIGRIZKE (čips, smoki,…)? 

a) redno                                         b) občasno                                   c) nikoli 

 

9. KAKO POGOSTO SE VAŠ OTROK PREHRANJUJE Z NASLEDNJIMI VRSTAMI 

ŽIVIL? (označite z x po en odgovor v vsaki vrsti) 

 

VRSTA JEDI VSAJ 1-

KRAT NA 
DAN 

NEKAJKRAT NA 

TEDEN 

1-KRAT 

NA TEDEN 

1-KRAT NA OZ. 

NEKAJKRAT NA 
MESEC 

NIKOLI 

Ocvrte jedi 

(pommes frites,..) 

     

Hot dog, 

hamburger, 

sendvič, pica 

     

Slaščice, pecivo, 

sladice 

     

burek      
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10. KAKO POGOSTO VAŠ OTROK PIJE NASLEDNJE VRSTE PIJAČ? (označite z x po 

en odgovor v vsaki vrsti) 

 

VRSTA 

PIJAČE 

VEČKRAT 

NA DAN 

ENKRAT 

NA DAN 

NEKAJKRAT 

NA TEDEN 

ENKRAT 

NA TEDEN 

MANJ KOT 

ENKRAT NA 

TEDEN 

NIKOLI 

Naravni sadni 

sok 

      

Negazirane 

brezalkoholne 

pijače 

      

Gazirane 

brezalkoholne 

pijače 

      

Voda       

Drugo (napišite):       

 

11. ALI KADITE?  

a) da ____/dan (če da, prosim, napišite koliko cigaret na dan pokadite)  

b) ne 

 

12. KAKO POGOSTO PIJETE ALKOHOLNE PIJAČE? 

a) redno (vsakodnevno ali večkrat tedensko) 

b) pogosto (na zabavah in ob drugih priložnostih, ki se zgodijo 1x tedensko)  

c) občasno (en do dva-krat mesečno) 

c) nikoli 

 

13. KOLIKO NA TEDEN POPIJETE VINA IN KOLIKO ŽGANIH PIJAČ? 

Vino (v dcl)__________________________ 

Žgane pijače (v dcl)____________________ 

 

 


