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Z ZDRAVJEM POVEZAN VEDENJSKI SLOG DIJAKINJ Z GIBALNO 
OVIRANOSTJO 

 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2022 

 

POVZETEK 

Vedenjski slog predstavlja vedenje posameznika, ki omogoča ohranjanje in krepitev 
zdravja. Najpomembnejši dejavniki, ki ga oblikujejo, so zdrava prehrana, redna telesna 
dejavnost, ustrezno duševno zdravje, zadostna količina spanja ter ustrezno življenjsko 
okolje. Pomembno je, da se posameznik izogiba dejavnikom tveganja, kot so kajenje, 
prekomerno uživanje alkohola in prekomerno sedenje.  

V uvodu magistrskega dela so predstavljeni pojmi, povezani s posebnimi potrebami. 
Definirali smo gibalno oviranost in cerebralno paralizo, saj jo imajo štiri od petih 
intervjuvanih deklet. V nadaljevanju smo navedli nekaj značilnosti mladostništva, nato 
pa smo definirali zdrav vedenjski slog, njegove varovalne dejavnike in dejavnike 
tveganja.  

V empiričnem delu smo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja ter predstavili 
rezultate petih poglobljenih intervjujev z dijakinjami, ki se šolajo v eni izmed 
specializiranih ustanov, kjer se izvaja Prilagojen izobraževalni program srednjega 
poklicnega (SSI) in poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI) za gibalno ovirane. 
Intervju smo zasnovali s pomočjo vprašalnika CINDI (Z zdravjem povezan vedenjski 
slog 2020). S tehniko pretežno kvalitativne analize smo na podlagi poglobljenih 
odgovorov analizirali in opisali vedenjski slog dijakinj. Ugotovili smo, da imajo dijakinje 
po večini razvite navade, ki ustrezno vplivajo na njihovo zdravje. Z ugotovitvijo, kateri 
so tisti dejavniki tveganja, ki pri teh dekletih najbolj izstopajo, smo lahko izdelali 
določena priporočila, kako izboljšati njihov vedenjski slog.  

KLJUČNE BESEDE: zdrav vedenjski slog, dijakinje z gibalno oviranostjo, dejavniki 
tveganja.  
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HEALTH-RELATED BEHAVIOURAL STYLES OF FEMALE SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS WITH PHYSICAL DISABILITIES 

 

The University of Ljubljana, Faculty of Education, 2022 

 

ABSTRACT 

Behavioural style represents the behaviour of an individual that enables the 
maintenance and enhancement of health. The most important factors that shape it are 
a healthy diet, regular physical activity, proper mental health, adequate quantity of 
sleep and a proper living environment. It is important that the individual avoids risk 
factors such as smoking, excessive alcohol consumption and excessive sitting.  

In the introduction to the master's thesis, concepts related to special needs are 
presented. We defined mobility impairment and cerebral palsy as four of the five girls 
interviewed have it. The following are some characteristics of adolescence, and then 
we defined a healthy behavioural style, its protective factors, and risk factors.  

In the empirical part, we answered the research questions asked and presented the 
results of five in-depth interviews with female secondary school students studying in 
one of the specialized institutions where the Adapted Vocational Secondary Education 
(VSE) and Vocational-Technical Secondary Education Programme (VTSE) for the 
Physically Disabled is implemented. The interview was designed using the CINDI 
questionnaire (Health-related Behavioural Style 2020). Using the technique of 
predominantly qualitative analysis, we analysed and described the behavioural styles 
of female secondary school students on the basis of in-depth answers. We found that 
female secondary school students mostly have developed habits that adequately affect 
their health. By identifying which are the risk factors that stand out the most with these 
girls, we were able to make certain recommendations on how to improve their 
behavioural styles.  

KEY WORDS: Healthy behavioural style, female secondary school students with 
physical disabilities, risk factors.  
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1 UVOD 
 

Vedenjski slog označuje za posameznika značilen način življenja, določen s skupino 
izrazitih obnašanj, ki se pojavljajo konsistentno v nekem časovnem obdobju (Novak, 
2010). O zdravem vedenjskem slogu govorimo, ko je posameznikov način življenja 
usmerjen k doseganju optimalnega zdravja v vseh njegovih vidikih. Za zagotavljanje 
kakovosti življenja in blaginje je nujno, da skrbimo za svoje zdravje, saj je to predpogoj 
za udejstvovanje posameznika v vsej svoji celovitosti (Pori idr., 2013).  

Gibalna oviranost otroka ali mladostnika je zelo širok pojem, ki se lahko kaže v različnih 
oblikah in obsegih, pa tudi vzrokov za njen nastanek je veliko. Na splošno lahko 
rečemo, da gre za otroke in mladostnike, ki imajo prirojeno ali pridobljeno telesno 
okvaro, ki se kaže v zmanjšanih zmožnostih pri hoji, uporabi rok ali izvajanju drugih 
motoričnih aktivnosti. Poleg težav pri gibanju in mobilnosti se kažejo še druge ovire, in 
sicer pri osebni negi, govoru, učenju in drugih življenjskih aktivnostih. Stopnja oz. 
obseg gibalne oviranosti je lahko različen in je odvisen od tega, ali lahko otrok določene 
gibalne dejavnosti opravlja z manj ali več težavami, ali potrebuje različne pripomočke 
in prilagoditve, ali je odvisen od pomoči drugih ali pa določenih aktivnosti sploh ne 
more opravljati (Peljhan, 2004).  

Gibalna oviranost pri otroku predstavlja rizični dejavnik tveganja za celoten psihofizični 
razvoj (prav tam).   

Večina mladostnikov se sreča s problemi telesnega, duševnega in družbenega 
dozorevanja, ki jih lahko vodijo v za zdravje tvegana vedenja in zdravstvene težave. 
(Brcar, 2005). Vedenjski slog se največkrat oblikuje pod vplivom življenjskih razmer in 
izkušenj iz ranega otroštva naprej (Ule idr., 2000). 

Pomembni dejavniki, ki oblikujejo vedenjski slog posameznikov, so: ustrezno duševno 
zdravje, zdrava prehrana, redna telesna dejavnost (s čim manj sedenja), zadostna 
količina spanja ter ustrezno življenjsko okolje. Pomembno je, da se posameznik 
izogiba kajenju, prekomernemu uživanju alkohola in prekomernemu sedenju.  

Duševno zdravje je opredeljeno kot pozitiven odnos do sebe in drugih, uspešno 
soočanje z izzivi, pozitivna samopodoba, visoko samospoštovanje, občutek moči, 
optimizem in sposobnost soočanja s težavami (WHO, 2013). Je nepogrešljivi del 
našega zdravja, vpliva na naše telesno zdravje in je hkrati lahko njegov odraz: npr. 
mladostnik z depresijo ne posveča dovolj pozornosti svoji telesni kondiciji, kar se 
sčasoma odrazi v slabši telesni pripravljenosti, slabši samopodobi, kar sproži povratno 
zanko za še večjo duševno stisko (Roškar, 2008). 

Hrana je poleg zraka in vode najpomembnejša življenjska potreba. Hranila v živilih so 
osnovni gradbeni material in vir energije. Uravnotežena prehrana je najpomembnejša 
v otroštvu, saj zagotavlja energijo, hranila za rast in razvoj odraščajočega telesa. V 
poznejših življenjskih obdobjih s hrano telo obnavljamo, hkrati pa nam zagotavlja 
energijo za obstoj in učinkovito delovanje telesnih funkcij (Gabrijelčič Blenkuš, 2005).  

Redna telesna dejavnost ima številne neposredne in posredne pozitivne učinke na 
zdravje ljudi: krepi kosti in mišice ter razvija in vzdržuje psihofizične oz. funkcionalne 
sposobnosti telesa, zmanjšuje nevarnosti nastanka nenalezljivih bolezni, pomaga pri 
povečanju samozavesti ter vzpostavljanju socialnih interakcij. Zdrav in aktiven 
vedenjski slog ne preprečuje le nastanka nenalezljivih bolezni, ampak tudi krepi naše 
gibalne sposobnosti ter pripomore h kakovosti življenja (Zaletel Kragelj idr., 2004). 
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Telesna dejavnost in športna aktivnost delujeta v odnosu na zdravje tako, da omejujeta 
delovanje negativnih dejavnikov, ki jih prinaša nezdrav vedenjski slog (Sharkey, 1997).   

Ena izmed težav sodobnega življenja je tudi prekomerno sedenje. Kovač idr. (2007) 
navajajo, da mladi poleg tega da postopno opuščajo telesne dejavnosti, vse več 
prostega časa preživijo pred televizijskim zaslonom ali računalnikom. Ravno sedenje, 
v tesni povezavi z nepravilnim načinom prehranjevanja, povzroči nastanek debelosti, 
kar danes predstavlja težavo mnogim mladostnikom. 

Spanje je pomemben dejavnik zdravega vedenjskega sloga. Za mladostnike je 
značilno, da med tednom ostajajo pokonci dolgo v noč, čez vikend pa vstajajo pozneje. 
Posameznik bi moral spati od 7 do 9 ur na noč, vendar zaradi preobremenjenosti veliko 
ljudi spi manj kot 7 ur. Pomanjkanje spanja lahko privede do upada koncentracije, 
porušenega hormonskega sistema, izgorelosti in depresije (Drev, 2015). 

Prekomerno uživanje alkoholnih pijač in kajenje je povezano s škodljivimi posledicami 
za zdravje, obolevnostjo in prezgodnjo umrljivostjo. V Sloveniji v povprečju vsak četrti 
odrasel kadi tobak, vsak deseti odrasel pije alkoholne pijače v prekomernih količinah, 
letno pa se vsak drugi vsaj enkrat tvegano opije (Koprivnikar in Macur, 2015). 

Okolje je prav tako eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na zdrav vedenjski 
slog posameznikov. Grajeno okolje je za večino ljudi prostor za bivanje in javno 
življenje, nekaterim ljudem pa lahko s svojo oblikovanostjo zelo otežuje ali celo 
onemogoča normalno bivanje in delovanje. To so ljudje, ki jim gibalna oviranost 
onemogoča, da bi se prosto gibali v prostoru, oziroma imajo v zvezi z grajenim okoljem 
posebne potrebe (Ratajc, 1995). Osebi z gibalno oviranostjo lahko pravilno urejeno in 
zgrajeno fizično okolje življenje močno olajša. Za gibalno ovirane osebe lahko 
neprilagojeno grajeno okolje predstavlja »najhujšo prizadetost« in sicer z občutkom, 
da nečesa ne zmoreš sam. V primeru ustrezno grajenega okolja lahko za marsikoga z 
gibalno oviranostjo postane življenje bistveno lažje (Vovk, 2000). 
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1.2 Osebe z gibalno oviranostjo 

 

Gibalno ovirani otroci/mladostniki imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe 
gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v 
obliki funkcionalnih in gibalnih težav. Z vidika vzrokov ločimo okvare in poškodbe 
gibalnega aparata, okvare centralnega živčevja in periferne okvare. Okvare in 
poškodbe gibalnega aparata (roke in noge) so lahko prirojene ali pridobljene. Otroke 
oz. mladostnike omejujejo pri gibanju in rokovanju, posreden vpliv imajo tudi na 
možnost za vzgojo in izobraževanje. Okvara centralnega živčevja povzroča npr. 
cerebralno paralizo, za katero je značilna slaba mišična kontrola, spastičnost in druge 
nevrološke motnje. Periferna okvara pa nastane zaradi okvare hrbtnega mozga pri 
različnih poškodbah. Mišice, ki so pod poškodovanim predelom, so ohromele. Ker je 
prekinjen živčni sistem, nastane popolna ohromelost brez motorike in brez občutenja 
(Opara, 2005). Poleg plegije (popolne prekinitve) poznamo še delno ohromelost, torej 
parezo.  
Gibalna oviranost torej lahko nastane tudi zaradi živčno-mišičnega obolenja ali spine 
bifide, amputacije udov, kraniocerebralne travme, senzomotorične okvare in poškodbe 
hrbtenice, stanja po operaciji tumorjev, epilepsije, deformacije hrbtenice, okvare udov 
in drugih kroničnih bolezni trajnega ali začasnega značaja. Težave pri gibanju se lahko 
sočasno pojavljajo tudi z motnjami v duševnem razvoju, slepoto, gluhoto, razvojno 
motnjo koordinacije (Filipčič in Božič, 2016).  

Človekov centralni živčni sistem je odgovoren za nemoteno delovanje različnih delov 
telesa in telesa samega ter omogoča skladno dovršeno akcijo celotne motorike. Živčni 
sistem je zgrajen iz dveh delov: centralnega živčnega sistema in perifernega živčnega 
sistema. Centralni živčni sistem predstavlja možgane in hrbtenjačo, periferni živčni 
sistem pa drugo živčevje, ki poskrbi za prenos informacij med centralnim živčnim 
sistemom in drugimi deli telesa. Sestavljata ga senzorično in motorično živčevje. 
Senzorično živčevje skrbi za informacije zaznavanja, občutenja, bolečine, dotika, 
pritiska, položaja telesa, delov telesa itd. in te informacije stalno dovaja centralnemu 
živčnemu sistemu. Motorično živčevje pa prenaša informacije iz centralnega živčnega 
sistema k periferiji, k mišicam (Žgur, 2011). 

Vzrokov za gibalno oviranost je lahko veliko. Stopnja in obseg gibalne oviranosti sta 
lahko zelo različna in vplivata na to, ali otrok oz. mladostnik določene gibalne 
dejavnosti opravlja z manj ali več težavami, ali potrebuje določene pripomočke in 
prilagoditve, ali je odvisen od pomoči drugih oseb ali v najhujšem primeru določenih 
aktivnosti sploh ne more izvajati (Peljhan, 2008). 

Gibalna oviranost ali telesni primanjkljaj je pomemben dejavnik tveganja za otrokov 
psihosocialni razvoj, saj le-ta ovira določene pogoje, pod katerimi bo otrok odraščal, in 
tako vpliva na kakovost njegovega življenja (Logaj idr., 2014).  

Pri lažji gibalni oviranosti je zaslediti motorični izpad zaradi pomanjkljivih čutno-gibalnih 
izkušenj. Opazne so manjše težave pri zaznavanju, pri dnevnih aktivnostih pa je taka 
oseba samostojna.  

Pri zmerni gibalni oviranosti so značilne motnje gibov, ki lahko povzročajo zmerno 
funkcionalno oviranost. Oseba lahko hodi na krajše ali daljše razdalje, in to brez 
ortopedskih pripomočkov ali z njimi. Viden je senzomotorni in perceptivni primanjkljaj 
zaradi pomanjkanja čutno-gibalnih izkušenj. Pri dnevnih aktivnostih občasno potrebuje 
delno zdravstveno nego. Opažene so lahko blažje motnje psihosocialnega 
funkcioniranja (čustvene, vedenjske, učne ipd.). 
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Pri težji gibalni oviranosti osebe za gibanje in ostale dejavnosti potrebujejo 
pripomočke, prav tako pri samostojni hoji, kjer je opazna težja funkcionalna oviranost 
zaradi ataksije in nehotenih gibov. Opazen je velik izpad pri zaznavanju, zato 
posameznik potrebuje redno pomoč ali vodenje pri izvajanju dnevnih aktivnosti.  

Pri zelo težko gibalni oviranosti, kjer gibanje ni mogoče oz. je mogoče le z električnim 
vozičkom, je oseba v celoti odvisna od tuje pomoči, saj je zaznan izpad pri zaznavanju. 
Potrebna je redna, intenzivna vključitev v terapevtske programe in redna zdravstvena 
nega v obsegu večine njenih programov (Božič in Filipčič, 2016).  

Gibalno ovirane osebe imajo lahko zaradi svoje oviranosti tudi omejene možnosti 
vključevanja v življenje skupnosti, kar lahko vpliva na njihov vedenjski slog. 

 

1.3 Cerebralna paraliza  

 

1.3.1 Definicija cerebralne paralize 

 

Žgur (2011) opredeljuje cerebralno paralizo kot vseživljenjsko stanje v obliki mirujoče, 
nespremenljive in statične motnje možganov, do katere lahko pride pred rojstvom, med 
porodom ali v zgodnjem otroštvu. Gre za okvaro osrednjega živčnega sistema, 
posledice pa se kažejo v motnjah motoričnega sistema, npr. v slabši motorični 
sposobnosti koordinacije in ravnotežja, abnormalnih gibalnih vzorcih ali kombinaciji teh 
motenj.  

Cerebralna paraliza ni bolezen v ustaljenem medicinskem pomenu, zato govorimo o 
skupnem medicinskem izrazu za več različnih nevroloških znakov. Je predvsem 
motnja motoričnega sistema, pogosto pa so pridružene še druge: intelektualni 
primanjkljaj (prisoten kar pri 50 % otrok s cerebralno paralizo), epilepsija (prisotna pri 
30–50 % otrok s cerebralno paralizo), hiperaktivnost, učne težave, slabša pozornost, 
govorno-jezikovne motnje itd. (Herman idr., 2006; Žgur, 2011). 

 

1.3.2 Vzroki, pogostost nastanka in dejavniki tveganja za nastanek cerebralne 
paralize 

 

Vzroki za nastanek cerebralne paralize v času nosečnosti so lahko prirojene 
malformacije možganov, rentgenski žarki, jemanje mamil, motnje dednega izvora, 
zastrupitve v nosečnosti, presnovne motnje in neskladnost krvne skupine matere in 
ploda (Zupančič Danko, 2005). Vzroki za pojav cerebralne paralize ob porodu so lahko 
pomanjkanje kisika v otrokovih možganih (6–8 % primerov), poškodbe ob porodu, 
hipoglikemija, neonatalna encefalopatija in zlatenica (Panteliadis idr., 2013).  

Groleger Sršen (2014) navaja, da v kar 75 % pride do poškodbe možganov in 
posledično do cerebralne paralize v obdobju pred rojstvom. Možnosti za njen nastanek 
po rojstvu pa so od 10 do 18 %.  

Vzroki so lahko zastrupitve, možganske infekcije, poškodbe glave, možganske 
krvavitve, možganski tumorji ali zapleti po drugih boleznih. Vzrok za nastanek 
cerebralne paralize v nekaterih primerih ni znan (Zupančič Danko, 2005).  

Tudi večplodna nosečnost (dvojčki, trojčki), ki je pogosto povezana s prezgodnjim 
rojstvom, je pomemben dejavnik tveganja (Mejaški-Bošnjak, 2007; Sankar in Mundkur, 
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2005). Pri dvojčkih je pojavnost cerebralne paralize 10, pri trojčkih 40 in pri četverčkih 
110 na 1000 rojenih otrok (Antolič in Mesec, 2006).  

Eden izmed pomembnih dejavnikov tveganja za nastanek cerebralne paralize je tudi 
nedonošenost, kar pa je pomembno povezano z razvitostjo države, torej z razvitostjo 
in kvaliteto medicinske oskrbe. V razvitih državah se tako lahko cerebralna paraliza 
pojavi približno v dveh primerih na 1000 rojstev, v manj razvitih državah pa v enem 
primeru na 300 rojstev (Hinchcliffe, 2007; Hollung idr., 2018).  

Cerebralni paralizi pogosto pridružujejo tudi druge težave, kot so zmanjšane 
intelektualne, zaznavne, govorno-jezikovne, vedenjske in čustvene zmožnosti (Terzić 
idr., 2012), epilepsija ter učne in druge težave (Primožič in Bratec, 1996).  

 

1.3.3 Klasifikacija cerebralne paralize 

 

Definicije cerebralne paralize (v nadaljevanju CP) so različne. Najbolj povedna je 
delovna opredelitev, ki pravi, da je CP trajna in nenapredujoča okvara razvijajočih se 
možganov, ki se kaže z motnjami v gibanju in položaju telesa in ni nujno 
nespremenljiva. CP ima raznolike vzroke, klinične znake in prognozo. Razvrstitev 
različnih oblik cerebralne paralize izhaja in prevladujoče motorične prizadetosti.  

 

Spastične oblike cerebralne paralize 

• Tetraplegija 

Pri tej obliki so prizadeti vsi štirje udi. V uporabi je tudi izraz obojestranska hemiplegija. 
Ena stran je lahko bolj prizadeta kakor druga. Običajno je prizadetost rok večja od 
prizadetosti nog. Nekateri otroci s tetraplegijo zmorejo samostojno hojo brez opore, 
drugi s podporo, otroci s težjimi oblikami pa ne zmorejo niti hoje ob podpori (npr. 
hodulje), pomoč potrebujejo tudi pri sedenju.  

Vzrok CP je pogosto dolgotrajen in težak porod s hipoksijo in/ali z možgansko 
krvavitvijo pri sicer donošenem otroku. Več kot 90 % prizadetih otrok je umsko 
manjrazvitih ter ima tudi druge okvare (zlasti vida in sluha), epilepsijo (več kot 90 %) 
in ortopedske težave.  

 

• Diplegija 

Pri tej obliki CP gre za večjo prizadetost nog, roke so manj prizadete. Običajno gre za 
posledico okvare možganov pri nedonošenih otrocih. Značilna je spastičnost mišic ter 
težave z ravnotežjem in s koordinacijo. Prognoza je precej boljša kot pri tetraplegiji in 
večina otrok samostojno hodi. Pridružene oviranosti srečamo redko. Poimenovanje 
diplegija ni več v rabi, vendar ga v klinični praksi še vedno uporabljamo za boljše 
sporazumevanje med različnimi profili.  

 

• Hemiplegija (enostranska hemiplegija) 

Ta oblika prizadane polovico človekovega telesa, in sicer roko in nogo na isti strani 
telesa. Običajno je bolj prizadeta roka, zlasti zapestje in prsti. Njihove intelektualne 
lastnosti so dokaj dobro razvite.  Okvara je precej bolj pogosta na desni kot na levi 
strani; noga je ponavadi manj prizadeta kot roka. Pogosto so pridružene tudi 
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senzorične okvare (vid, sluh, govor), umska manjrazvitost (približno polovica otrok ima 
inteligenčni količnik pod 70) in epilepsija.  

 

• Redkejši obliki spastične CP sta še monoplegija in triplegija.  

 

Ataksična oblika cerebralne paralize 

Pojavlja se v približno 6 % primerov CP. V večini primerov je okvara prirojena, vendar 
diagnozo navadno postavimo razmeroma pozno. Pogosto sta na začetku prisotna 
hipotonija in zaostanek v motoričnem razvoju. Ataksična oblika CP se lahko pojavlja 
tudi v mešani obliki (s spastičnostjo ali hipotonijo). Vzrok sta perinatalna hipoksija pri 
nedonošenčkih in hidrocefalus, pri približno 25 % pa vzroka ne poznamo.  

 

Atetoidna ali diskinetična oblika cerebralne paralize 

Diskinetična oblika CP (horeoatetična, če je gibanja preveč, in distoična, če je gibanje 
borno) se pojavlja pri 7–12 % otrok s CP. Vzrok je pri več kot 80 % primerov huda 
hipoksično-ishemična encefalopatija (HIE), sledi bilirubinska encefalopatija ali zgodnja 
fatalna hipoksija. Pogosto jo spremljata gluhost in/ali hude motnje govora, medtem ko 
sta umska manjrazvitost in epilepsija manj pogosti.  

 

Hipotonična oblika CP 

Uvršča se med mešane oz. nerazvrščene oblike CP in se pojavlja v manj kot 1 % 
primerov otrok s CP. Čez čas se lahko razvije tudi v druge oblike CP (npr. distonično) 
(Kržišnik idr., 2014). 

 

1.3.4 Splošne značilnosti oseb s cerebralno paralizo 

 

Cerebralna paraliza traja celo življenje in ni napredujoča. Vseeno pa se s starostjo 
otrok nekatere značilnosti spreminjajo ali postajajo vse bolj očitne. Značilnosti otrok s 
cerebralno paralizo so zelo različne, saj se pri nekaterih pojavlja v težki obliki in zato 
težko nadzorujejo večino mišic, pri nekaterih pa je oblika zelo blaga in komaj opazna. 
Bratec in Primožič (1996), Finnie (1997), Stanton (1997) in drugi avtorji opisujejo 
značilnosti predvsem po naslednjih področjih:  

Motorično področje: Največ težav se pojavlja prav na motoričnem področju. Mednje 
sodijo: počasni, sunkoviti ali nespretni gibi, otrplost, slabotnost, mišični krči, mlahavost, 
nehotni gibi (predvsem rok, nog ali oči), trajna zakrčenost mišic itd. 

Vid: zaradi slabše kontrole očesnih mišic je zelo pogosta težava škiljenje. Nekateri 
otroci so lahko daljnovidni, težave pa se pojavljajo tudi pri dešifriranju sporočil, 
predvsem pri branju. Zelo redko je okvara vidnih živcev tako huda, da povzroča 
slepoto.  

Prostorska zaznava: zaradi poškodbe možganov nekateri otroci ne morejo dojemati 
prostora in ocenjevati razdalj, imajo torej slabše sposobnosti prostorskega mišljenja.  

Sluh: težave s sluhom imajo predvsem otroci z atetoidno obliko cerebralne paralize. 
Povezane so s prevajanjem zvočnih valov v živčne impulze v notranjem ušesu. 
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Ostala čutila: v zvezi z dotikom, vonjem in okusom se lahko zgodi, da so otroci s 
cerebralno paralizo preveč ali pa premalo (ali sploh ne) občutljivi.  

Govor: težave z govorom se pojavljajo predvsem zaradi slabše kontrole drobnih mišic 
v ustih, na jeziku, na nebu in v resonančnih votlinah. Zaradi tega težko proizvajajo 
ustrezne zvoke in govor, torej se težko izražajo, čeprav je njihov notranji govor 
ustrezno razvit. Zato nekateri otroci potrebujejo prilagojeno ali nadomestno 
komunikacijo.  

Epilepsija: pojavlja se kar pri več kot 30 % otrok s cerebralno paralizo. Možne so 
različne oblike epilepsije oz. napadov, pojavljati pa se lahko začnejo v različnih 
obdobjih življenja.  

Motnje v duševnem razvoju: včasih se te pojavljajo v kombinaciji s cerebralno paralizo, 
sicer pa so lahko otroci in mladostniki podpovprečno, povprečno ali nadpovprečno 
inteligentni. Težave se lahko pojavijo pri izkazovanju in testiranju inteligentnosti, saj 
testi navadno zahtevajo dobro delovanje vida, sluha, motorike in govora.  

Specifične učne težave: pri otrocih s cerebralno paralizo so pogoste različne vrste 
specifičnih učnih težav. Mednje sodijo disleksija, neverbalne specifične učne težave, 
specifične težave pri matematiki ipd. Mnoge so tudi posledica tega, da otroci zaradi 
motoričnih težav ne morejo na ustrezen način izkazovati svojega znanja.  

Socialno-emocionalno področje: številni otroci s cerebralno paralizo imajo težave pri 
socialnem vključevanju. To je poleg motoričnih težav in težav pri komunikaciji 
povezano tudi z njihovo nižjo samopodobo, neodločnostjo in nižjo samozavestjo. 
Različne težave, frustracije, pričakovanja staršev in drugih ljudi ter neizpolnjevanje teh 
pričakovanj lahko privedejo do čustvenih težav.  

Vedenjske težave: zaradi poškodb določenih delov možganov ter stresa in frustracij, 
ki jih doživljajo otroci in njihove družine, se lahko pri nekaterih otrocih s cerebralno 
paralizo pojavijo vedenjske težave. Pojavlja se uporništvo, apatičnost, hiperaktivnost 
ali motnje pozornosti.  

Druge težave: Med ostale pridružene težave, predvsem na fizičnem in fiziološkem 
področju, sodijo: majhna telesna konstitucija, premajhna telesna teža, slabša razvitost 
kosti, telesne deformacije (deformacije hrbtenice, kolkov, stopal, zapestja in dlani itd.), 
mikrocefalija, hidrocefalija, nagnjenost k zaprtju, ozeblinam, kontrola ter zadrževanje 
blata in urina, težave z žvečenjem in požiranjem, težave pri vzdrževanju telesne 
temperature, težave s spanjem, pretirano slinjenje, zobozdravstvene težave.   

 

1.4  Obdobje mladostništva  

 

Mladostništvo ali adolescenca je razvojno obdobje, ki se dogaja med koncem otroštva 
in pred začetkom zgodnje odraslosti, torej nekje med 11.–12. in 22.–24. letom starosti 
(Zupančič, 2004). Mladostništvo zaznamuje ravno prehod med otroštvom in 
odraslostjo, ko imajo mladostniki še vedno nekaj značilnosti otrok in že nekaj 
značilnosti odraslih. V tem obdobju posameznik postopno duševno in socialno 
dozoreva v odraslo osebo (Vičič, 2002). Dijakinje, vključene v raziskavo, sodijo v drugo 
omenjeno razvojno obdobje, zato se bomo v tem poglavju posvetili nekaterim 
značilnostim le-tega. Marjanovič Umek in Zupančič (2004) navaja, da v razvojni 
psihologiji pod pojmom puberteta ne pojmujejo le bioloških sprememb, temveč tudi 
psihološke spremembe. Hrovat in Magajna (1987) imenujeta glavne razvojne prehode 
v odraslost, ki se kažejo v razvijanju samostojnosti, neodvisnosti, odgovornosti zase in 
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za druge ter navezanost na partnerja. Havinhugurst (1972, v Zupančič, 2004) predstavi 
osem temeljnih nalog v mladostništvu: 

1. Prilagajanje na telesne spremembe, ki vključuje sprejemanje in razumevanje 
hitrih sprememb svojega videza, razvoj samostojne skrbi za telo in zdravje ter 
razvoj strategij za učinkovito delovanje.  

2. Čustveno osamosvajanje, ki je povezano z razvojem neodvisnosti in 
vzajemnega odnosa z odraslimi. 

3. Oblikovanje socialne spolne vloge, ki vključuje prevzemanje socialne vloge in 
vedenje v njej glede na kulturne norme. 

4. Oblikovanje socialnih odnosov, socialnih veščin, stabilni in avtonomno 
neodvisni vrstniški odnosi, sodelovalno vedenje. 

5. Razvoj socialno odgovornega vedenja, izbira in zavzemanje družbenih vrednot 
in ciljev. 

6. Priprava na poklicno delo. 
7. Priprava na partnerstvo in družino. 
8. Oblikovanje vrednostnega sistema, hierarhije vrednot in delovanje v skladu z 

njimi. 

V tem obdobju se izrazito poveča čustvenost. To se zgodi predvsem zaradi velikih 
sprememb v hormonalnih tokovih v telesu zaradi vse intenzivnejšega osamosvajanja 
posameznika. Nekatere potrebe se v mladostništvu močneje izrazijo. Njihovo 
zadovoljevanje postane mladostniku pomembnejše, kot je bilo to v otroštvu. V ospredje 
pa pridejo tudi marsikatere popolnoma nove potrebe, ki jih mladostnik v otroštvu sploh 
ni poznal. Nekaj najpomembnejših potreb mladostnikov:  

1. Potreba po pripadnosti in enačenju z neko skupino, predvsem s skupino 
vrstnikov.  

2. Potreba po samostojnosti, doseganju lastnih ciljev brez pomoči drugih, biti 
nekaj posebnega, unikatnega.  

3. Potreba po sprejetosti in čustveni podpori (od vrstniške skupine, staršev, 
partnerja …).  

4. Potreba po potrjevanju lastnih vrednot, stališč, mnenj.  
5. Potreba po spolnosti.  

Na mladostništvo lahko gledamo kot na proces osamosvajanja. Zato se mladostnik 
vse bolj ločuje od staršev in vse bolj vključuje v skupine vrstnikov. Na mladostništvo 
gledamo kot na obdobje v razvoju posameznika, ko se iz otroka razvije odrasla oseba. 
To pomeni, da je tu oblikovanje lastne identitete osrednji in najpomembnejši proces 
tega obdobja. Posameznik si identiteto oblikuje sicer celo življenje, vendar je proces 
tu najbolj intenziven in morda tudi najusodnejši. Identiteto najlažje definiramo s tipičnim 
vprašanjem, ki si ga postavlja vsak posameznik predvsem v obdobju mladostništva: 
kdo sem? (Vičič, 2002).  

Mladostništvo je obdobje, v katerem so mladostniki še posebej izpostavljeni 
tveganemu vedenju in s tem neizpolnitvi pričakovanih razvojnih nalog. Te so zahtevne 
že same po sebi, kadar pa imajo mladostniki še določene posebne potrebe, kot je na 
primer gibalna oviranost, to še obremeni proces oblikovanja identitete, procese 
socialne vključenosti in gradnjo zdrave samopodobe.  

Večina mladostnikov se sreča s problemi telesnega, duševnega in družbenega 
dozorevanja, ki jih lahko vodijo v za zdravje tvegana vedenja in zdravstvene težave. 
Težko je razumeti, zakaj med mladino z leti usahne npr. želja po telesni aktivnosti, saj 
je potreba po aktivnosti nekaj prvobitnega. Tudi preživljanje prostega časa postaja s 
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starostjo vse bolj nezdravo in nekreativno (Brcar, 2005). Vedenjski slog se največkrat 
oblikuje pod vplivom življenjskih razmer in izkušenj iz ranega otroštva naprej (Ule idr., 
2000). Za obdobje mladostništva je še posebej značilna želja po zunanji potrditvi lastne 
vrednosti, saj takrat iščemo svojo identiteto, ki jo opredeljujemo pod vplivom tega, kar 
vidimo v svoji bližnji in širši okolici, v medijih, pri svoji družini, kulturi, predvsem pa pri 
vrstnikih. Lamovec (1999) opredeli močno potrebo ljudi po zunanjih potrditvah lastne 
vrednosti kot temeljni simptom nezrelosti zahodne kulture ter v svojem delu opozarja 
na pomen družbenega nesprejemanja drugačnosti, ki močno pripomore k pojavnosti 
duševnih stisk.  

 

1.5  Socializacijski procesi in stigma pri osebah z gibalno oviranostjo 

 

Medosebni odnosi se začnejo s socialnimi zaznavami, ki so povezani s kognitivnimi 
procesi (Rus, 2004). Na podlagi socialnih zaznav spoznavamo druge, njihove 
značilnosti, kvalitete in notranja stanja. Ljudi zaznavamo s pomočjo konstruktov, 
splošno veljavnih stališč, ki predstavljajo kognitivne sheme oziroma mentalne 
predstave, ki se oblikujejo v stereotipe (Hamilton, 2005). Stereotipi so negativna 
stališča, ki jih oblikujemo do posameznikov ali skupin, ki izstopajo po določenih 
značilnostih. Preko njih zaznamujemo, stigmatiziramo in na takšen način omejujemo 
njihovo socializacijo (Crocker in Major, 1989). Stigma se je pri starih Grkih nanašala 
na vidne, telesne znake, ki so predstavljali nekaj nenavadnega in slabega. Znaki so 
bili vrezani ali vžgani v telo sužnjev, kriminalcev ali izdajalcev in so bili tam z namenom, 
da bi se jim ljudje, posebej v javnih prostorih, izogibali. Kasneje, v krščanstvu, sta bila 
konceptu dodana še dva pomena. Stigmo so imeli ljudje s telesnimi znaki, ki so 
simbolizirali svetništvo, ter tisti z znaki fizičnih motenj. Danes se termin stigma 
uporablja zelo široko. Njegov pomen je podoben prvotnemu, vendar nakazuje bolj na 
samo sramoto kot na telesni dokaz zanjo. Nadalje se je sramoti dodal še aspekt 
vzbujanja skrbi (Goffman, 1986). Avtor (prav tam) stigmo opredeljuje kot položaj 
posameznikove nepopolne vključitve v družbo. 

Osebe z gibalnimi in fizičnimi prizadetostmi morajo svoje življenje v veliki meri, če že 
ne povsem, prilagajati svojemu trenutnemu zdravstvenemu stanju in telesnim 
zmožnostim. Družba goji do njih številne predsodke in stereotipe ter jih na tak način 
močno zaznamuje. Njihovo vključevanje v socialno mrežo in uspešno delovanje v njej 
postane oteženo. Brejc (1979) piše, da je posameznikova pripravljenost, v kolikšni meri 
bo sprejel svojo invalidnost, v veliki meri odvisna prav od socialne stigme, ki mu je 
pripisana in ki jo doživlja s strani drugih. Gibalno ovirane osebe ne ustrezajo opisom 
»normalnega« posameznika, zato imajo v družbi težave s prilagajanjem. Izkušnje, ki 
jih skozi proces socializacije dobijo, pomembno vplivajo na oblikovanje njihovega 
mnenja o sebi in na njihovo samospoštovanje in samopodobo (Crocker in Major, 
1989). 

 

1.6  Zdrav vedenjski slog 

 

Vedenjski slog označuje za posameznika značilen način življenja, določen s skupino 
izrazitih obnašanj, ki se pojavljajo konsistentno v nekem časovnem obdobju (Novak, 
2010). O zdravem vedenjskem slogu govorimo, ko je posameznikov način življenja 
usmerjen k doseganju optimalnega zdravja v vseh njegovih vidikih. Za zagotavljanje 
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kakovosti življenja in blaginje je nujno, da skrbimo za svoje zdravje, saj je to predpogoj 
za udejstvovanje posameznika v vsej svoji celovitosti (Pori idr., 2013).  

Pomembni dejavniki, ki oblikujejo vedenjski slog posameznikov, so: zdrava prehrana, 
redna telesna dejavnost, ustrezno duševno zdravje, zadostna količina spanja ter 
ustrezno življenjsko okolje.  

Najpomembnejši dejavniki tveganja vedenjskega sloga so: nezdrava prehrana, 
nezadostna telesna dejavnost, izpostavljenost tobaku, škodljiva raba alkohola in stres. 
Ti dejavniki spadajo med ključne vzroke za nastanek najpomembnejših kroničnih 
nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, nekatere vrste 
raka, nekatera pljučna obolenja, debelost, osteoporoza ter druge bolezni mišično-
skeletnega sistema (Tomšič in Oržen, 2012). V nadaljevanju se bomo posebej posvetili 
omenjenim dejavnikom, ki oblikujejo posameznikov vedenjski slog ter v praktičnem 
delu predstavili, kako se kažejo pri dijakinjah z gibalno oviranostjo. 

 

1.6.1 Duševno zdravje in stres 

 

Duševno zdravje je opredeljeno kot pozitiven odnos do sebe in drugih, uspešno 
soočanje z izzivi, pozitivna samopodoba, visoko samospoštovanje, občutek moči, 
optimizem in sposobnost soočanja s težavami (WHO, 2013). Je nepogrešljiv del 
našega zdravja, vpliva na naše telesno zdravje in je hkrati lahko njegov odraz: npr. 
mladostnik z depresijo ne posveča dovolj pozornosti svoji telesni kondiciji, kar se 
sčasoma odrazi v slabši telesni pripravljenosti, slabši samopodobi, kar sproži povratno 
zanko za še večjo duševno stisko (Roškar, 2008).  

Med doživljanjem stresa se v večji meri vključuje delovanje simpatičnega živčevja. 
Stres se lahko odraža z različnimi fizičnimi, psihološkimi ali vedenjskimi odzivi oz. 
znaki. K fizičnim znakom prištevamo glavobole, slabost, omotičnost, bolečine v prsih, 
želodcu, pri srcu ali v spodnjem delu hrbta, povečano znojenje in bitje srca, pospešeno 
presnovo in prebavne motnje. Psihološki znaki stresa so živčnost, vznemirjenost in 
razdraženost, prisotnost negativnih misli, depresivnost, tesnobni občutki, nižja stopnja 
samospoštovanja, težave s koncentracijo, občutki manjvrednosti, izbruhi jeze in 
prizadetosti ter neprestan strah. K vedenjskim znakom stresa spada pretirano 
kritiziranje drugih, zmanjšana spolna sla, težave z govorom, pomanjkanje interesa za 
delo, motnje spanja, povečan ali pomanjšan apetit, težave pri odločanju in izolacija od 
družbe (Youngs, 2001).  

Telesno in duševno zdravje sta torej neločljivo prepletena. Osebe z gibalno oviranostjo 
so že zaradi svojih posebnih potreb bolj ranljive, saj imajo večje izzive pri gradnji 
zdrave samopodobe, težje dosežejo občutek moči in sposobnost soočanja s težavami, 
saj so v večji meri kot osebe brez posebnih potreb odvisne od svoje okolice. Kot smo 
pojasnili zgoraj, stigmatizacija še dodatno omejuje vključenost v okolje, s tem pa tudi 
nalaga še več težav pri skrbi za zdravje in razvoj zdravega vedenjskega sloga. 
Dodatno prinaša obdobje mladostništva veliko izzivov, zato je izjemnega pomena 
posvečanje pozornosti skrbi za duševno zdravje in lajšanje simptomov stresa, ki mu je 
izpostavljena v raziskavo zajeta ciljna skupina.   

Stres se na splošno nanaša tako na okoliščine, ki posamezniku postavljajo fizične ali 
psihične zahteve, kot na čustvene odzive, ki jih v teh okoliščinah izkusi (Spielberg, 
1985). Je duševni, čustveni, telesni in vedenjski odgovor posameznika na škodljiv 
stresor. Stresor je lahko vse, kar proži stresni odziv in začasno zajame človekovo 
notranje ravnovesje. Reakcije običajno ne izhajajo zgolj iz samih stresnih dejavnikov, 
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temveč predvsem iz človekove zaznave dogodka, ki potem sproži svojevrstno reakcijo. 
Iz tega izhaja, da stresnost določene situacije ni za vse ljudi enaka, temveč je odvisna 
od mnogih dejavnikov. Med njimi so človekove življenjske izkušnje, pretekle izkušnje, 
ki so povezane z doživljanjem trenutne stresne situacije, starost, vrednote, prepričanja, 
energetska opremljenost, medosebni odnosi, podpora v okolici, občutek lastne 
vrednosti in zaupanja v svoje sposobnosti. Razmerje med doživljanjem naših lastnih 
zahtev in zahtev okolja ter sposobnost reševanja nam povesta, ali bo stres škodljiv, 
uničevalen, ali pa ga bomo lahko obvladali in nas bo celo spodbudil k dejanjem. Kadar  
se čutimo dovolj sposobne za spopad z določeno situacijo, bomo doživljali veliko manj 
stresa ter se bomo zahteve lotili oziroma dogodek doživljali precej manj čustveno 
intenzivno kot v primeru, da se počutimo nemočne in ujete, zaradi česar bomo 
zagotovo doživljali močan stres in čutili njegove negativne posledice (Jeriček Klanšček 
in Bajt, 2015). 

Tušak (2012) navaja, da pri soočanju z negativnim stresom pomagajo dihalne vaje in 
tehnika praznjenja glave, s katero odstranimo negativne misli. Pri dihalnih vajah želimo 
z umirjanjem dihanja in pridobitvijo večje količine kisika z globokimi vdihi povzročiti 
ugoden in sprostilen vpliv na telo in misli. Vaje, ki spadajo med tehnike dihanja, so 
umirjenost dihanja (počasno, enakomerno in globoko dihanje), dihanje s štetjem 
(vključuje umirjenost dihanja skupaj s štetjem npr. od 1 do 10 ali 100) in nadzor ritma 
dihanja.  

Stres vpliva na posameznikovo samopodobo in uspešnost. Oblikovanje pozitivne, 
stabilne in razvejane samopodobe je za mladostnika ena temeljnih razvojnih nalog, s 
katerimi se sooča ob prehodu v odraslost. Raziskave ugotavljajo, da šele 
mladostništvo omogoča pospešeno strukturiranje samopodobe (Kobal Grum, 2000). 

 

1.6.2 Prehranjevalne navade 

 

Prehranski vnos, prehranjevalne navade in prehranski status so pomembni dejavniki 
tveganja, ki ogrožajo zdravje, ali varovalni dejavniki, ki zdravje krepijo in izboljšajo 
kakovost življenja. Zdravo prehranjevanje od otroštva naprej je osnovni pogoj za 
ohranjanje in izboljšanje zdravja, počutja in kakovosti življenja (Tomšič in Oržen, 
2012). Zdrava prehrana omogoča optimalen psihofizični razvoj, izboljšuje intelektualne 
sposobnosti, vitalnost, zorenje ter povečuje splošno odpornost in delovno storilnost 
(Pokorn in Čajevec, 2006).  

Osveščanja o zdravi prehrani je vse več, največ poudarka pa je na uživanju pestre 
mešane prehrane, sestavljene iz vseh skupin živil oz. makrohranil (ogljikovi hidrati, 
beljakovine in maščobe) in mikrohranil (vitamini in minerali) v kalorično energetskem 
ravnovesju. To pomeni, da je vnos kalorij enak porabi energije, kar je pomembno za 
vzdrževanje telesnih funkcij (Darvišević in Vidmar, 2009).  

Zdrave in nezdrave prehranjevalne navade ločimo glede na izbiro in količino zdravju 
koristne hrane, njene priprave ter dnevni ritem uživanja le-te. Zdravje ogrožajo 
določeni vzorci prehranjevanja, na katere ima čedalje večji vpliv prehranska industrija 
ter mediji, z izpostavljenostjo živil, ki bi jih bilo potrebno omejevati. Med tovrstna živila 
sodijo sladkor, sol ter manj kakovostne maščobe (Gregorič in Fajdiga Turk, 2018).  

Med nezdravo prehranjevanje uvrščamo: 

• neprimeren ritem prehranjevanja, predvsem premajhno število obrokov, in izpuščanje 
zajtrka, 
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• nezadostno uživanje zelenjave in sadja, 

• uživanje preveč slane hrane, 

• prepogosto uživanje maščob, ki vsebujejo velik delež nasičenih in transnenasičenih 
maščobnih kislin, 

• prepogosto uživanje energijsko bogate hrane in prepogosto uživanje hitro 
razgradljivih ogljikovih hidratov (Hlastan Ribič idr., 2012). 

Neredna, neuravnotežena in nezdrava prehrana je pogosto vzrok za prekomerno 
telesno maso in debelost. V Sloveniji se srečujemo s porastom prekomerne telesne 
mase in debelosti, prav tako ima velik delež odraslih prebivalcev že prisotne dejavnike 
tveganja za nastanek bolezni zaradi nezdravega vedenjskega sloga (Hlastan Ribič in 
Kranjc, 2014).  

S hrano moramo torej vnesti vse potrebne sestavine za delovanje organizma. Pri tem 
moramo poskrbeti tudi za primerno energijsko vrednost za življenje in delo. Nezdrava 
prehrana je največje tveganje za nastanek srčno-žilnih in rakavih bolezni (Komadina, 
2004).  

Zdrava in uravnotežena prehrana otrok in mladostnikov je eden glavnih varovalnih 
dejavnikov zdravja, saj v fazi rasti in razvoja energijska in hranilna vrednost živil nista 
samo energija za vsakdanje delo, ampak tudi nujno potrebna energija in gradivo za 
rast in razvoj telesa ter psihosocialni razvoj (Pokorn, 1998, v Gabrijelčič Blenkuš idr., 
2007).  

Tivadar in Kamin (2005) sta ugotavljali, kateri so zaviralni dejavniki zdravega načina 
vedenja. Mladi sami so kot glavne zaviralce navedli preobremenjenost v šoli, obilico 
učenja in domačih nalog, zaradi katerih izpuščajo obroke. Zdrava hrana se jim zdi 
nedostopna zaradi visokih cen. Prav tako so prepričani, da je bolj neokusna kot 
nezdrava hrana, kar je zanje zelo velik dejavnik, saj jim je pri hrani prioritetnega 
pomena, da je okusna. Na nezdravo prehranjevanje vplivajo tudi prepričanja o 
zmogljivosti in obnovljivosti mladega organizma, pomanjkljivost zgleda avtoritet 
zdravja ter prizadevanje za užitek. Pomemben zaviralni dejavnik je želja po sprejetosti 
v družbi vrstnikov, med katerimi pogosto velja, da zdrava prehrana ni »kul«. Do tega 
prihaja predvsem pri uživanju alkohola, pri čemer so fantje še bolj izpostavljeni kot 
dekleta. Predvsem pri dekletih pa je problem v težnji po vitkosti, zaradi katere se 
lotevajo diet ter začenjajo s kajenjem, ki naj bi po njihovem prepričanju pomagalo pri 
nadzorovanju telesne teže.  

Avtorici (prav tam) ugotavljata, da je najpomembnejši spodbujevalnik zdravega 
prehranjevanja zgled staršev. Če se starši prehranjujejo zdravo, je zelo verjetno, da 
otroci veliko vedo o zdravem načinu prehranjevanja, imajo že od zgodnjega otroštva 
razvite zdrave prehranjevalne navade in se tudi v mladostništvu po njih ravnajo. 

 

Velik vpliv na prehranjevanje imajo tudi vzgojno-izobraževalne ustanove, še posebej 
kadar mladi v njih med tednom tudi bivajo. Čeprav je že veliko govora o zdravem 
prehranjevanju, je še veliko prostora za napredek in podporo mladim pri izbiranju 
zdrave prehrane in razvoju zdravih prehranjevalnih navad.  

Pri mladostnikih se lahko slabe prehranjevalne navade odražajo z glavoboli, 
utrujenostjo ipd. To je lahko posledica premajhne količine zaužite tekočine oz. 
nepravilen izbor pijače. Veliko mladostnikov raje poseže po sladkih pijačah, ki 
povzročajo še večjo dehidracijo. Na splošno mladi popijejo premalo naravne vode 
(Brcar, 2005).  
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Zdrava prehrana pa je neločljivo povezana tudi z gibanjem, saj je dnevni energijski 
vnos (količina in vrsta hrane, ki jo zaužijemo) odvisen od energijske porabe (poraba 
energije med telesno dejavnostjo). Pretežno sedeč način življenja pa pomeni, da je 
energijska poraba dokaj majhna, zato je pomembno, da mladostnike seznanimo o 
pomembnosti energijsko redkih, a hranilno gostih živil (Rotovnik Kozjek, 2004).  

 

1.6.3 Telesna dejavnost in športna aktivnost 

 

Redna telesna dejavnost je pomemben varovalni dejavnik za zdravje, ki ugodno vpliva 
na številna že izražena predbolezenska ali bolezenska stanja (zvišan krvni tlak, 
povečana raven maščob in sladkorja v krvi, čezmerna telesna teža in debelost) ter na 
izražene bolezni (bolezni srca in ožilja, osteoporoza, sladkorna bolezen) (Komadina, 
2004).  

Pri telesno nedejavni mladini se vse pogosteje pojavljajo tesnoba, depresije, 
nevrotična stanja, nizka samopodoba, kar lahko vodi v težja psihotična stanja, tudi 
samomor (Tomori in Zalar, 2000).  

Redna telesna dejavnost in aktiven vedenjski slog sodita med ključne dejavnike, ki 
pripomorejo k ohranjanju, varovanju in krepitvi zdravja. Nasprotno pa telesna 
nedejavnost ter vse bolj sedeč vedenjski slog povečujeta tveganje za pojav kroničnih 
nenalezljivih bolezni, zmanjšujeta kakovost življenja in lahko vodita celo v prezgodnjo 
smrt. Za ohranjanje in krepitev zdravja je zato priporočljivo izkoristiti vsako priložnost 
za gibanje (Petrič in Remec, 2018).  

Spodbujanje gibanja je v obdobju mladostništva bistvenega pomena, saj vpliva na 
telesno in duševno zdravje, dobro počutje posameznika in nenazadnje populacije. 
Gibalne navade, ki jih mladostnik usvoji, bo nadaljeval tudi v odrasli dobi (Bizjan, 2004).  

Nezadostna telesna dejavnost oziroma sedeč vedenjski slog je vedenjski dejavnik 
tveganja, ki ga tesno povezujemo z različnimi motnjami in predvsem s kroničnimi 
boleznimi. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je telesna nedejavnost na 
četrtem mestu med spremenljivimi dejavniki tveganja, odgovornimi za umrljivost 
(Djomba, 2012).  

Zagotavljanje telesne dejavnosti v našem vsakdanu je ključno za ohranjanje in 
izboljšanje zdravja. Za izboljšanje zdravja ni potrebna intenzivna vadba, temveč 
kontinuiteta vadbe, saj številne študije dokazujejo, da že pol ure zmerne telesne 
dejavnosti večino dni v tednu pomembno zmanjšajo tveganje za nastanek in 
napredovanje kroničnih nenalezljivih bolezni (Fras idr., 2007). Telesna dejavnost in 
športna aktivnost delujeta v odnosu na zdravje tako, da omejujeta delovanje negativnih 
dejavnikov, ki jih prinaša nezdrav vedenjski slog (Sharkey, 1997).  

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 2010), v nadaljevanju SZO, 
se za otroke in mladostnike priporoča vsaj 60 minut zmerne do visoko intenzivne 
telesne aktivnosti vsak dan v tednu. V večji meri se za mladostnike priporoča aerobna 
aktivnost, trikrat na teden pa bi morali mladi izvajati vaje za moč in gibljivost. 

Za zmerno telesno dejavnost je značilno, da se poveča srčni utrip, pojavi se občutek 
toplote in zadihanost. Pri visokointenzivni aktivnosti se posameznik oznoji in zasope, 
telesna presnova pa se poveča na najmanj šestkrat višjo raven od tiste v mirovanju 
(Drev, 2013). 

Raziskave kažejo, da priporočilom o 60-minutni telesni dejavnosti vsaj pet ali vse dni 
v tednu sledi le okoli 40 % otrok in mladostnikov. Fantje naj bi bili bolj aktivni kakor 
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dekleta, v prostem času pa se več rekreirajo mladostniki iz višjih socialno-ekonomskih 
slojev. Na splošno danes dijaki posvečajo manj pozornosti  gibanju kakor v preteklosti 
(Jeriček, 2007).  

Gibalni razvoj otrok z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju poteka nekoliko 
počasneje in nepovezano v primerjavi z razvojem zdravega otroka, zato je težko 
ugotoviti, ali je otrok že dosegel najvišjo možno stopnjo gibalnega razvoja glede na 
stopnjo umske, čustvene in socialne sposobnosti. Pomembno je, da otrok gibanje pri 
gibalnih dejavnostih velikokrat ponovi, utrdi in uri ob različnih priložnostih. Velikokrat 
se zgodi, da otroci z motnjo v telesnem in duševnem razvoju stopnje avtomatizacije 
nekaterih gibanj sploh ne osvojijo (Vidovič idr. 2003).  

Pomena telesne dejavnosti in športne aktivnosti pri mladostnikih z gibalno oviranostjo 
ne bi smeli zanemariti, čeprav prinaša nekaj izzivov, temveč bi temu morali posvetiti 
še več pozornosti ter tako podpreti razvoj njihovih gibalnih sposobnosti, tudi ko niso 
več otroci. Potreben je dober načrt vadbe ter poznavanje mladostnika in značilnosti 
njegove oviranosti. Tako lahko dosežemo čim boljše rezultate napredka ter 
mladostnika, ki morda ni zainteresiran za vadbo ali ima z njo slabe izkušnje, 
motiviramo. Videmšek in Pišot (2007) priporočata, da imajo otroci in mladostniki s 
posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih institucijah omogočen dostop do 
raznovrstnih športnih pripomočkov, da lahko izbirajo dejavnosti, imajo možnost ožje ali 
širše igralne skupine ter po potrebi možnost umika v zasebnost, da lahko dosežejo 
uspehe in osebno potrditev. 

Naloga pedagoških delavcev je torej, da gibalne aktivnosti naredijo čim bolj zanimive 
oziroma takšne, da pritegnejo pozornost mladostnikov, se ob njihovem izvajanju 
zabavajo ter dobijo izkušnjo, da zmorejo. S tem lahko vplivamo na vedenjski slog, 
poskrbimo za boljše zdravje, samostojno in dejavno obvladovanje preizkušenj, 
obremenitev in vsakdanjega stresa.  

 

1.6.4 Sedenje  

 

Ena izmed težav sodobnega življenja je tudi prekomerno sedenje. Kovač idr. (2007) 
navajajo, da mladi poleg tega da postopno opuščajo telesne dejavnosti, vse več 
prostega časa preživijo pred televizijskim zaslonom ali računalnikom. Ravno sedenje, 
v tesni povezavi z nepravilnim načinom prehranjevanja, povzroči nastanek debelosti, 
kar danes predstavlja težavo mnogim mladostnikom.  

Nasveti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) za zmanjšanje 
časa vsakodnevnega sedenja so naslednji: 

• Dejavnosti, ki jih običajno opravljate sede, prekinite s krajšo stojo ali drobnimi 
vložki telesne dejavnosti. 

• Na uro ali dve prekinite čas sedenja vsaj za minuto ali dve. 

• Telefonske pogovore opravljajte stoje. 

• Čim več hodite in pešačite. 

• Uporabljajte stopnice namesto dvigala. 

• Pri daljšem sedenju za računalnikom, med gledanjem televizije ali igranjem 
elektronskih igric naredite krajše, aktivne premore (večkrat vstanite, se 
raztegnite, razgibajte, sprehodite) (Maučec Zakotnik idr., 2015).  

Marsikatero od teh priporočil za težje stopnje gibalne oviranosti ni izvedljivo, vendar 
lahko kot pedagoški delavci z nekaj iznajdljivosti, motivacije ter poznavanjem 



15 

 

mladostnika in njegove oviranosti najdemo načine za premore med statičnimi položaji 
z gibalno aktivnostjo, ki jo posameznik zmore. Izjemnega pomena je predvsem, da v 
vsakdan vključimo bivanje v naravi in umik od tehnologije. 

 

1.6.5 Spanje 

 

Spanje je pomemben dejavnik zdravega vedenjskega sloga in je koristen tako za telo, 
kot za možgane. Spanje optimalno krepi vse procese v možganih in delovanje vseh 
organov, njegovo pomanjkanje pa vse našteto prizadene. Vsako noč smo zaradi njega 
deležni obilja koristi za zdravje (Walker, 2020). Spanje je torej zelo pomemben 
dejavnik zdravega vedenjskega sloga. SZO ter Nacionalna fundacija za spanje 
odraslim priporočata povprečno osem ur spanja na noč (Walker, 2020). Posameznik 
bi moral spati od 7 do 9 ur na noč, vendar zaradi preobremenjenosti veliko ljudi spi 
manj kot 7 ur. Za mladostnike je značilno, da med tednom ostajajo pokonci dolgo v 
noč, čez vikend pa vstajajo pozneje. Pomanjkanje spanja lahko privede do upada 
koncentracije, porušenega hormonskega sistema, izgorelosti in depresije (Drev, 
2015).  

Učinki nezadostnega nočnega spanca imajo lahko negativne telesne učinke, kot so 
zaspanost, utrujenost in hipertenzija, ter negativne kognitivne učinke, kot so upad 
pozornosti, budnosti in motivacije ter slabša učinkovitost pri kompleksnih kognitivnih 
nalogah, na primer načrtovanje, odločanje, logično sklepanje in inhibicija govora. 
Nezadostna količina spanca pa negativno vpliva tudi na duševno zdravje (zmanjšana 
zmožnost uravnavanja čustev in spopadanja s stresom) (Kajtna idr., 2011).  

Rippe (2012) navaja, da tako kratkotrajno spanje (manj kot 6 ur) kot tudi dolgotrajno 
spanje (več kot 9 ur) vplivata na krajšo življenjsko dobo.  

Drev (2015) pravi, da med šolskim tednom vsak tretji mladostnik (30,6 %) spi 9 ur ali 
več. Na splošno pa mladostniki med šolskim tednom spijo približno 8 ur na noč. Po 
mnenju znanstvenikov predstavljajo večje tveganje za nespečnost hormonske 
spremembe v času mladostništva, predvsem pri dekletih, lahko pa tudi pri fantih 
(Johnson idr., 2006). Prav tako so Laberge idr. (2008) ugotovili, da dekleta med vikendi 
spijo dlje oz. se zbudijo pozneje kot fantje.  

Izjemnega pomena je, da že od otroštva skrbimo za razvoj dobrih spalnih navad in 
kvalitetnega spanca otroka, saj na ta način omogočamo zdrav razvoj in hkrati večamo 
možnost za ohranjanje dobrih spalnih navad tudi v drugih razvojnih obdobjih. Pri 
mladostnikih je še posebej pomembno, da smo kot starši in pedagoški delavci v 
primeru, ko dijaki bivajo v instituciji, pozorni na rabo tehnologije ob večerih ter uživanje 
alkohola in poživljajočih pijač. Spodbujati in poskrbeti je potrebno za kvaliteten ritem 
spanja, zadostno količino spanja ter ustrezne načine uspavanja in zbujanja. 

 

1.6.7 Uživanje alkohola 

 

Škodljivo pitje alkohola povzroča več kot 60 različnih bolezni, stanj in poškodb ter je 
med najpomembnejšimi dejavniki tveganja za obolevnost in prezgodnjo umrljivost 
(Lovrenčič, 2014).  

Pri odraščanju in soočanju z različnimi problemi (upiranje staršem, namerni izostanki 
iz šole, problemi z vzpostavljanjem odnosov v družbi, agresivnost) veliko mladostnikov 
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poseže po alkoholu. Ta je mladim lahko dostopen, saj je poceni, lahko ga dobijo tudi 
doma (Spear, 2000).  

Pri opredeljevanju tveganega pitja alkoholnih pijač le-to pojmujemo kot način pitja 
alkohola, ki predstavlja tveganje, da bo sčasoma pripeljalo do zdravstvenih ali drugih 
škodljivih posledic; škodljivo pitje alkoholnih pijač pa pojmujemo kot način pitja 
alkohola, ki je že pripeljal do posledic na telesnem ali duševnem zdravju (zaradi 
količine alkohola ali načina pitja), vendar še ni izražen sindrom odvisnosti. V sklopu 
škodljive rabe alkohola ločimo stalno uživanje alkoholnih pijač v velikih količinah 
(čezmerno pitje alkohola) in tudi pitje večje količine alkoholnih pijač ob posamezni 
priložnosti (alkoholno opijanje). V širšem pomenu učinke alkohola povezujemo z 
negativnimi posledicami za zdravje. Alkohol predstavlja tretji najpomembnejši dejavnik 
tveganja za obolevnost in okrnjeno zmožnost delovanja ter osmega za umrljivost. 
Slovenija se po porabi alkohola na prebivalca uvršča na peto mesto med državami 
članicami EU, prav tako jo primerljivi podatki uvrščajo v vrh držav članic po posledicah 
tveganega in škodljivega uživanja alkohola (Lovrečič idr., 2012).  

Alkoholne pijače so mladim lahko dostopne in poceni. Tvegana vedenja, med katera 
spada tudi uživanje alkohola, so v času adolescence zelo pogost pojav. Taka vedenja 
so najpogosteje posledica naglih fizičnih in čustvenih sprememb (Koprivnikar, 2011). 
Ramovš in Ramovš (2007) navajata rezultate evropske raziskave o alkoholu in 
preostalih drogah med šolsko mladino, v Sloveniji od leta 2007 do 2010, v kateri je 
opazen porast rednega uživanja alkohola med mladimi. V obdobju od 1995 do 2007 
se je odstotek anketiranih, ki alkohol uživajo redno, statistično povečal, in sicer s 14,1 
% leta 1995 na 31,4 % leta 2007. Ta pojav povečuje tveganje mladih za razvoj 
odvisnosti, saj je vzpostavitev te povezana prav s pogostostjo in intenzivnostjo 
uživanja alkohola. Raziskava nakazuje tudi na statistično pomembne razlike pri spolu 
v pogostosti uživanja alkohola. Fantje alkohol uživajo bolj pogosto kot dekleta, z leti pa 
raste tudi delež deklet, ki so poskusile alkoholne pijače. Ramovš in Ramovš (2007) sta 
se v svoji raziskavi Pitje mladih osredotočila na populacijo mladih, starih od 15 do 26 
let, ki prekomerno uživajo alkohol. Ugotovila sta, da se mladi razlikujejo po količini in 
vrsti zaužitih pijač, ter opazila povezavo med pogostim uživanjem alkohola mladih s 
težavami v primarni družini. Med te težave sodijo revščina, odvisnosti družinskih 
članov, brezposelnost, nasilje in neurejeno družinsko življenje. Mladi se najpogosteje 
opijajo v družbi vrstnikov, ob različnih priložnostih, ki jih dojemajo kot razvedrilo in 
zabavo. Kar 10 % pa alkohol uživa tudi na samem.  

Kot pri ostalih dejavnikih tveganja za zdrav vedenjski slog velja tudi pri uživanju 
alkohola za najpomembnejši vpliv na odnos mladostnikov do alkohola zgled, ki ga 
dobijo v družini. Mladostniki se v družini naučijo, ali velja opijanje za običajno, pozitivno 
vedenje, ter od staršev prevzamejo model reševanja težav – z opijanjem ali drugimi, 
zdravimi strategijami. Okoljski kulturni in družbeni pritiski pa predispozicije še 
dopolnjujejo. Alkohol se pogosto uporablja za pridobitev občutka sprostitve, manjšo 
sramežljivost, občutek povezanosti z družbo, lažje prenašanje čustvenih in telesnih 
naporov ter kot zdravilo proti žalosti, tesnobi in strahu. Alkohol lahko nadomesti 
občutek moči in samozavesti (Židanik, 2007).  

Navedeni, čeprav kratkotrajni učinki alkohola so za mlade, ki se soočajo z izzivi svoje 
razvojne stopnje, lahko še posebej mamljivi, v kolikor na drugi strani ni zdravega 
zgleda in podpore pri soočanju s stiskami. Ule (2000) meni, da socialno ogroženim 
mladim, ki se soočajo z novimi oblikami razlikovanja in izključevanja, manjkajo 
pomembni viri tako imenovanega socialnega imunskega sistema, kot sta skupinska 
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samopomoč in solidarnostna podpora in pomoč, ki je bila njihovim predhodnikom 
»proletarske mladine« dana in jim je dajala vtis kolektivne moči.  

Iz navedenega lahko izpeljemo, da mladi potrebujejo podporo in pomoč odraslih, ki jim 
z zgledom in učenjem pokažejo zdrave strategije preživetja in soočanja z 
vsakodnevnim stresom ter globljimi duševnimi stiskami.  

 

1.6.8 Kajenje  

 

Otroci in mladostniki svojo prvo cigareto po navadi poskusijo iz radovednosti. Največ 
jih začne kaditi v času adolescence. Dejavniki pričetka kajenja so vpliv okolja in družbe, 
želja po odraslosti, dokazovanje enakopravnosti, postavljanje pred vrstniki, 
uveljavljanje, protest proti odraslim, možnost za rešitev iz stiske, ki jo mladostniki vidijo 
v cigaretah (Brus, 2004).  

Kajenje spada med najbolj znane dejavnike tveganja za nastanek številnih motenj in 
bolezni in je dejavnik, ki ga je mogoče popolnoma odpraviti. Najpomembnejša droga v 
tobaku je nikotin, ki se izredno hitro absorbira v telo skozi pljuča, kožo, ustno in nosno 
sluznico ter prebavni trakt in vpliva na številne organske sisteme (Zaletel Kragelj idr., 
2004). 

Prekomerno uživanje alkoholnih pijač in kajenje sta povezana s škodljivimi posledicami 
za zdravje, obolevnostjo in prezgodnjo umrljivostjo. V Sloveniji v povprečju vsak četrti 
odrasel kadi tobak, vsak deseti odrasel pije alkoholne pijače v prekomernih količinah, 
letno pa se vsak drugi vsaj enkrat tvegano opije (Koprivnikar in Macur, 2015).  

Kadilske navade se praviloma vzpostavljajo v obdobju mladostništva. Za to obdobje je 
značilna izrazita občutljivost na stimulacijske učinke nikotina in zasvojenostjo z njim. 
Kar 80–90 % odraslih rednih kadilcev namreč začne kaditi ter razvije kadilske navade 
in zasvojenost do 19. leta starosti. Na kajenje mladostnikov vplivajo številni kompleksni 
in med seboj povezani socialno-demografski, družbeni, vedenjski, osebnostni, biološki 
in genetski dejavniki. Razdelimo jih na tri skupine: individualne dejavnike ter dejavnike 
ožjega in širšega družbenega okolja. Med individualne dejavnike sodijo starost 
(pogostost kajenja pri mladostnikih s starostjo narašča, pomembno vplivajo tudi 
obdobja večjih življenjskih sprememb, npr. prehod iz osnovne v srednjo šolo), socialno-
ekonomski položaj, pri čemer je nižji socialno-ekonomski položaj povezan z večjo 
verjetnostjo kajenja, genetski vplivi ter fiziološki odzivi. Pri motivih za kajenje se 
pojavljajo razlike med spoloma. Pri dekletih so to predvsem samopodoba, 
depresivnost, prepričanje, da kajenje ugodno vpliva na razpoloženje in telesno težo. 
Motivi kajenja fantov so povezani z agresivnostjo in vedenjskimi težavami. Mladostniki, 
ki so poskušali kaditi, imajo pomembno slabšo samopodobo kot tisti, ki niso nikoli 
kadili, vendar kadijo tudi mladostniki z zelo dobro samopodobo. Slab učni uspeh 
povečuje verjetnost kajenja, prav tako vedenjske težave v šoli in odklonilen odnos do 
nje (Koprivnikar, 2011).  

 

Avtorica (prav tam) ugotavlja, da je kajenje pri mladostnikih povezano s sindromom 
pomanjkljive pozornosti in s hiperkinetičnim sindromom, z vedenjskimi težavami, 
depresivnostjo ter tesnobnostjo. Med dejavnike, ki povečujejo verjetnost kajenja pri 
mladostnikih, uvrščamo pozitivna stališča o kajenju, nezdrav vedenjski slog, zlorabe v 
otroštvu (verbalne, telesne, spolne), istospolno ali biseksualno usmerjenost ter 
občutke stresa. S kajenjem lahko mladostniki poskušajo obvladovati stres. Med 
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dejavnike ožjega družbenega okolja uvrščamo vpliv vrstnikov, ki je eden najbolj 
doslednih napovedanih dejavnikov kajenja pri mladostnikih, pri čemer začnejo 
mladostniki kaditi zaradi občutka pripadnosti ali sprejetosti ter kot način povezovanja 
z vrstniki. Vzgojni pristop, sporočila ter pravila o kajenju, predvsem pa zgled staršev 
prav tako pomembno vplivajo na kajenje mladostnika. Na začetek kajenja 
mladostnikov vpliva tudi šola. V šolah z visoko prevalenco kajenja pogosto kadijo 
priljubljeni dijaki, v šolah z nizko pa socialno izključeni. Velik pomen na pojav kajenja 
med mladostniki imajo tudi dejavniki širšega okolja, med katere sodijo trženje tobačnih 
izdelkov, sodobni mediji in tehnologije. Mladostniki so za tobačno industrijo pomembna 
ciljna skupina, mediji pa so med dejavniki, ki vplivajo na odraščanje, tako pomembni 
kot vrstniki. Naraščajoče število komunikacijskih kanalov ter globalizacija tobačne 
industrije omogočata dostope do mladostnikov, ki so tako subtilni, da jih komajda 
zaznamo. Med učinkovite ukrepe za nadzor nad tobakom sodijo zvišanje cen in 
obsežna prepoved oglaševanja tobačnih izdelkov ter ozaveščanje in informiranje o 
škodljivih posledicah kajenja. 

 

1.6.9 Življenjsko okolje 

 

Okolje je prav tako eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na zdrav vedenjski 
slog posameznikov. Grajeno okolje je za večino ljudi prostor za bivanje in javno 
življenje, nekaterim ljudem pa lahko s svojo oblikovanostjo zelo otežuje ali celo 
onemogoča normalno bivanje in delovanje. To so ljudje, ki jim gibalna oviranost 
onemogoča, da bi se prosto gibali v prostoru, oziroma imajo v zvezi z grajenim okoljem 
posebne potrebe (Ratajc, 1995).  

Osebi z gibalno oviranostjo lahko pravilno urejeno in zgrajeno fizično okolje življenje 
močno olajša. Za gibalno ovirane osebe lahko neprilagojeno grajeno okolje predstavlja 
»najhujšo prizadetost«, in sicer z občutkom, da nečesa ne zmoreš sam. V primeru 
ustrezno grajenega okolja lahko za marsikoga z gibalno oviranostjo postane življenje 
bistveno lažje (Vovk, 2000).  

S pozornostjo na posebnim potrebam prilagojeno grajeno okolje lahko veliko 
pripomoremo k vključenosti oseb v družbo in njihovo enakovredno vlogo pri 
soustvarjanju skupnosti. Vredno je omeniti Zakon o osebni asistenci, ki velja za osebe, 
starejše od 18 let, ki niso vključene v celodnevno institucionalno bivanje, ter predstavlja 
zelo pomemben doprinos vključenosti v okolje ter samostojno življenje, saj lahko 
osebe, ki zaradi gibalne oviranosti določenih stvari ne zmorejo same, pri tem dobijo 
pomoč osebnega asistenta (Zakon o osebni asistenci, 2019).  

V kolikor za posameznika z gibalno oviranostjo v okolju in širši družbi ni poskrbljeno, 
da se ta lahko giba in deluje neodvisno od drugih (v kolikor je tega sposoben), postane 
podrejen.  

Biti podrejen pa pomeni biti odvisen. Tisti, ki ne morejo sami opravljati določenih stvari, 
so pravzaprav nesposobni nadzorovati svoje življenje. Samostojno življenje pa pomeni 
življenje v skupnosti zunaj institucij in vsebuje čim več priložnosti za učenje. Sintagma 
»neodvisno življenje«, ki se je začela sporadično pojavljati v 80. letih, vsebuje danes 
štiri temeljne predpostavke:  

• Vsako človeško življenje je vrednost.  

• Vsakdo, ne glede na prizadetost, se je sposoben odločati med različnimi 
možnostmi, če ima izbiro.  
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• Ljudje s prizadetostmi imajo pravico nadzorovati svoje življenje.  

• Ljudje s prizadetostmi imajo vso pravico sodelovati v družbi (Zaviršek, 1995).  

Ugotavljamo, kako prepleteni so dejavniki, ki odločajo o zdravem vedenjskem slogu 
posameznika in kako so lahko družina, odnosi v vzgojno-izobraževalnih institucijah ter 
širša družba k temu velik doprinos ali močan dejavnik tveganja, v kolikor mladostniki 
nimajo primerne podpore in pomoči ter so s strani skupnosti izločeni in stigmatizirani.  

2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Vedenjski slog se največkrat oblikuje pod vplivom življenjskih razmer in izkušenj iz 
ranega otroštva naprej (Ule idr., 2000). Gibalno ovirane osebe imajo lahko zaradi svoje 
oviranosti omejene možnosti vključevanja v življenje skupnosti, kar lahko vpliva na 
njihov vedenjski slog.  

Večina mladostnikov se sreča s problemi telesnega, duševnega in družbenega 
dozorevanja, ki jih lahko vodijo v za zdravje tvegana vedenja in zdravstvene težave. 
Med mladimi z leti usahne npr. želja po telesni dejavnosti, kar ima lahko zanje 
negativne posledice (Brcar, 2005). Mladi sami so kot glavne zaviralce pri uživanju 
zdrave prehrane navedli preobremenjenost v šoli, obilico učenja in domačih nalog, 
zaradi katerih tudi izpuščajo obroke (Tividar in Kamin, 2005). Kovač idr. (2007) 
navajajo, da mladi vse več prostega časa preživijo pred televizijskim zaslonom ali 
računalnikom. Ravno sedenje, v tesni povezavi z nepravilnim načinom prehranjevanja, 
povzroči nastanek debelosti, kar danes predstavlja težavo mnogim mladostnikom. Tudi 
pomanjkanje spanja lahko privede do določenih težav, kot so upad koncentracije, 
porušen hormonski sistem, izgorelost in depresija (Drev, 2015). Tvegana vedenja, med 
katera spadata uživanje alkohola in kajenje tobaka, so v času adolescence zelo pogost 
pojav (Koprivnikar, 2011). Tudi okolje ima lahko velik vpliv na zdrav vedenjski slog 
posameznikov. Predvsem gibalno oviranim ljudem lahko s svojo oblikovanostjo otežuje 
ali celo onemogoča normalno bivanje in delovanje (Ratajc, 1995).  

 

Raziskave o izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja (CINDI), ki jih izvaja NIJZ, 
potekajo od leta 2008. Publikacije, ki so bile izdane na to temo, dajejo informacije o 
velikosti problema ter o trendih nezdravega vedenjskega sloga in tveganih vedenj med 
odraslim prebivalstvom glede na demografske, socialno-ekonomske in geografske 
značilnosti. Publikacije osvetljujejo vedenjski slog najranljivejše skupine odraslih. 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti značilnosti vedenjskega sloga dijakinj z 
gibalno oviranostjo. Značilnosti smo ugotavljali z analizo samoocene telesnega in 
duševnega zdravja, prehranjevalnih navad, telesne aktivnosti, sedenja, spalnih navad, 
uživanja alkohola in tobaka ter okolja (ali jim omogoča kvalitetno bivanje).  
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3 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Cilj raziskave je bil, da preučimo dejavnike, ki določajo vedenjski slog dijakinj z gibalno 
oviranostjo: zdravje (telesno in duševno), prehranjevalne navade, telesno dejavnost, 
sedenje, spalne navade, uživanje alkohola in tobaka in okolje (z vidika omogočanja 
kvalitete bivanja). S pomočjo vprašalnika (CINDI, 2020) smo izvedli pet poglobljenih 
intervjujev z dijakinjami, ki so gibalno ovirane. Raziskali in analizirali smo njihov 
vedenjski slog. Nazadnje želimo preučiti, kakšni so možni načini za njegovo 
izboljšanje.  

V magistrskem delu smo sledili naslednjim ciljem:  

• Ugotoviti, kako gibalno ovirane dijakinje ocenjujejo svoje telesno in duševno 
zdravje.  

• Ugotoviti, kakšne so prehranjevalne navade dijakinj z gibalno oviranostjo. 

• Ugotoviti, kakšna je pogostost in način gibalne dejavnosti dijakinj z gibalno 
oviranostjo (koliko tudi sedijo) za ohranjanje zdravja in s katerimi 
dejavnostmi se najpogosteje ukvarjajo. 

• Ugotoviti, kakšne so značilnosti nočnega počitka dijakinj z gibalno 
oviranostjo. 

• Ugotoviti, kako pogosto dijakinje z gibalno oviranostjo uživajo alkohol in 
kadijo tobak. 

• Ugotoviti, ali dijakinjam z gibalno oviranostjo okolje, kjer živijo, nudi ustrezne 
pogoje za kvalitetno življenje. 

V magistrskem delu smo s pomočjo zbranih podatkov odgovorili na naslednja 
raziskovalna vprašanja:  

RV1: Kakšna je samoocena telesnega in duševnega zdravja dijakinj z gibalno 
oviranostjo?  

RV2: Kakšne so prehranjevalne navade dijakinj z gibalno oviranostjo? 

 

RV3: Kakšna je pogostost in način gibalne dejavnosti dijakinj z gibalno oviranostjo za 
ohranjanje zdravja in s katerimi dejavnostmi se najpogosteje ukvarjajo? Koliko sedijo? 

 

RV4: Kakšne so značilnosti nočnega počitka dijakinj z gibalno oviranostjo? 

 

RV5: Kako pogosto dijakinje z gibalno oviranostjo uživajo alkoholne pijače in kadijo 
tobak? 

 

RV6: Ali dijakinjam z gibalno oviranostjo okolje, kjer živijo, nudi ustrezne pogoje za 
samostojno in kvalitetno življenje? 
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4 METODOLOGIJA 
 

4.1 Raziskovalni pristop in metode dela  

 

V empiričnem magistrskem delu smo uporabili pretežno kvalitativni pristop 
raziskovanja in deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja.  

Kvalitativno raziskovanje se od kvantitativnega razlikuje v tem, da so podatki 
predstavljeni z besedami in ne s številkami. Ti podatki so po navadi bogatejši, bolj 
življenjski in poglobljeni, bolj verjetno naj bi bilo tudi, da so resnična slika načina 
življenja, človeških izkušenj, stališč in prepričanj (Haralambos in Helborn, 1995). 
Kvalitativen pristop s svojo induktivno naravnano spoznavno prakso omogoča dostop 
do pogledov, občutij, doživljanja ljudi ter odkritje novih spoznanj »od spodaj navzgor«. 
Tovrsten raziskovalni stil oz. metodološki pristop z značilnimi postopki analize, zbiranja 
podatkov in raziskovalno prakso omogoča dostop do novih spoznanj ter izgradnjo 
teorije na določenem raziskovalnem področju (Hlebec idr. 2010, 38). Kvalitativna 
raziskava se začne in konča v smislu, da poteka od začetka do konca, pri čemer v 
začetku o problemu vemo bolj malo, na koncu pa nekaj več. Pri kvalitativni metodi 
raziskovanja izkustveno gradivo, ki ga zberemo v raziskovalnem procesu, sestavljajo 
besedni opisi in pripovedi. Gradivo pri tovrstnem raziskovanju je obdelano in 
analizirano na besedni način brez uporabe merskih postopkov, ki dajejo števila (Mesec 
1998). Temu rečemo interpretativni pristop. 1 

4.2 Udeleženke oz. sodelujoče v raziskavi 

 

Raziskavo smo opravljali v vzgojno- izobraževalni instituciji za otroke in mladostnike s 
posebnimi potrebami. V raziskavi je sodelovalo pet dijakinj z gibalno oviranostjo 
zaključnih letnikov srednjega poklicnega in poklicno-tehniškega izobraževalnega 
programa. Sodelujoče smo izbrali namensko. Dijakinje so različnih starosti, vse so 
stare več kot 18 let, kar je tudi pogoj za sodelovanje v raziskavah CINDI. V 
nadaljevanju bomo predstavili osnovne značilnosti dijakinj, ki so sodelovale v raziskavi. 
V interpretaciji bomo zapisovali dijakinja 1, dijakinja 2 itd.  

Dijakinja 1 je stara 21 let. Glede na odločbo o usmeritvi je opredeljena kot dijakinja z 
več motnjami. Prav tako je opredeljena kot težje gibalno ovirana in dolgotrajno bolna. 
Ima cerebralno paralizo, pri gibanju večino časa uporablja voziček, na krajše razdalje 
pa lahko tudi hodi. Prihaja iz velike družine, rodila se je kot ena izmed trojčic. Dijakinja 
je komunikativna, samostojna in ambiciozna. Rada se druži s prijatelji, socialni stiki so 
ji zelo pomembni. Ima izoblikovana lastna stališča in vrednote. V šoli je med 
uspešnejšimi dijakinjami, je osebnostno zrela, prav tako ima jasno izoblikovane cilje 

 
1 Drugi pristop je pozitivističen, kamor spada kvantitativno raziskovanje, kjer osnovno gradivo 
sestavljajo podatki, dobljeni s standardiziranimi merskimi postopki. Izraženi so kot števila, analizirani 
pa z matematičnimi in statističnimi metodami (Mesec, 1998).  
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za prihodnost, za življenje. V intervjuju je z veseljem sodelovala. Intervju je potekal v 
živo.  

Dijakinja 2 je stara 23 let. Po odločbi o usmeritvi je opredeljena kot dijakinja z več 
motnjami. Dijakinja ima lažjo gibalno oviranost, dolgotrajno bolezen in primanjkljaje na 
posameznih področjih učenja. Ima lažjo obliko cerebralne paralize ter skoliozo. Hodi 
samostojno, tudi sicer je popolnoma samostojna. Dijakinja je prijazna in pozitivno 
naravnana. V intervjuju je z veseljem sodelovala, intervju je potekal v živo.  

Dijakinja 3 je stara 19 let. Po odločbi o usmeritvi je opredeljena kot dijakinja z več 
motnjami. Ima zmerno gibalno oviranost (cerebralna paraliza – desna hemipareza), 
dolgotrajno bolezen in čustvene motnje. Dijakinja je ambiciozna in zelo uspešna pri 
izpolnjevanju šolskih obveznosti. Stremi k popolnosti, sodeluje pri več projektih. Ima 
jasno zastavljene cilje za prihodnost. Pri gibanju ima nekaj težav, vendar je popolnoma 
samostojna. V intervjuju je z veseljem sodelovala, intervju je potekal v živo.  

Dijakinja 4 je stara 21 let. Po odločbi o usmeritvi je opredeljena kot dijakinja z več 
motnjami. Je težje gibalno ovirana, dolgotrajno bolna ter dijakinja s čustvenimi in lažjimi 
oblikami vedenjskih motenj. Že od rane mladosti jo spremlja depresija, pri 16 letih je 
skušala narediti samomor. Je inteligentna, v šoli dosega zelo dobre rezultate. V 
prihodnosti si sicer želi biti uspešna, vendar ima šibko voljo do življenja. V njem 
pogosto ne vidi smisla. Sicer je komunikativna, zelo odprta glede svojih težav in 
prijazna. Dijakinja ima težave s hojo, pomaga si z berglami. Gibalna oviranost je 
posledica poškodbe po padcu, takrat si je zlomila gležnja, poškodovala medenico in 
dve vretenci, zato je njena gibljivost na splošno slabša. V intervjuju je z veseljem 
sodelovala, intervju je potekal v živo.  

Dijakinja 5 je stara 23 let. Po odločbi o usmeritvi je opredeljena kot dijakinja z več 
motnjami. Je težje gibalno ovirana (cerebralna paraliza) ter zmerno slabovidna. Ima 
lažjo motnjo v duševnem razvoju. Je prijazna, komunikativna, pozitivno naravnana. 
Večino časa je tako pri gibanju kakor pri ostalih stvareh odvisna od pomoči drugih. 
Hodi s pomočjo hodulje, vendar jo mora zaradi slabovidnosti v zunanjih prostorih 
vedno nekdo spremljati. Zaradi aktualnih razmer v zvezi s koronavirusom je bila 
dijakinja dlje časa odsotna iz vzgojno-izobraževalne ustanove, zato sva intervju opravili 
preko aplikacije Zoom. V intervju se je dobro vživela in z veseljem sodelovala.  

4.3 Tehnike zbiranja podatkov 

 

Za raziskovanje smo uporabili poglobljeni polstrukturirani intervju. Polstrukturirani 
intervju je vrsta vprašalnika, kjer ima spraševalec sicer vnaprej pripravljena vprašanja 
za intervjuvanca, vendar mu je dovoljeno, da od teh vprašanj nekoliko odstopa. To je 
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vprašalnik, ki spada med dve skrajnosti, in sicer strukturirani 2  in nestrukturirani 3 
intervju (Haralambos in Holborn 1995, 849).  

Kot osnovo za izdelavo vprašalnika smo uporabili že pripravljen vprašalnik 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020 
(CINDI, 2020). Vprašalnik smo priredili in ga razdelili v 8 glavnih sklopov, ki vsebujejo 
40 podvprašanj (Priloga 1).  

4.4 Postopek zbiranja podatkov 

 

V septembru smo vzgojno-izobraževalni ustanovi poslali prošnjo za sodelovanje in 
dovoljenje izvajanja intervjujev z dijakinjami. S pomočjo vzgojiteljic smo izbrali pet 
ustreznih dijakinj za raziskavo. Staršem ali skrbnikom izbranih dijakinj smo izročili 
soglasja za sodelovanje dijakinj v raziskavi (Priloga 3). Povedali smo, da bomo 
intervjuje izvajali v živo ali preko aplikacije Zoom, odvisno od aktualnih razmer v zvezi 
s koronavirusom. V soglasju smo še navedli, da bo intervju popolnoma anonimen, prav 
tako polno ime dijakinje. Vsi pridobljeni podatki se bodo uporabili izključno za namen 
raziskave. Obvestili smo jih še, da se bodo intervjuji glasovno snemali za namen 
transkripcije. Transkripcija se bo takoj po obdelavi izbrisala. Ko smo dobili privolitev 
dijakinj in njihovih staršev, smo jim poslali elektronsko pošto, v kateri smo jih prosili za 
termin izvedbe. S termini ni bilo težav. Z eno izmed dijakinj je intervju potekal nekoliko 
kasneje, saj je bila zaradi razmer z epidemijo daljše obdobje doma. Na koncu smo 
intervju z njo opravili preko Zooma, z ostalimi štirimi dijakinjami pa v živo. Štiri intervjuje 
smo izvedli v novembru 2021, zadnjega pa decembra 2021. Intervjuji so potekali 
individualno, po predhodnem dogovoru. Dijakinje so bile seznanjene s potekom 
intervjuja, anonimnostjo, transkripcijo. Izpostavili smo tudi cilje in namen magistrskega 
dela. Intervju je bil sestavljen polstrukturirano, zato smo med potekom postavljali 
dodatna podvprašanja in vodili pogovor. Pogovori so potekali zelo sproščeno, dekleta 
so bila iskrena in odprta. Po koncu intervjuja so povedala, da so z veseljem sodelovala 
in da so bila vprašanja dobra in koristna tudi za samouvid v svoj vedenjski slog. Po 
končanem intervjuju smo se jim zahvalili za sodelovanje in prenehali s snemanjem.  

4.5 Postopek obdelave podatkov 

 

Pridobljene podatke smo obdelali po postopkih kvalitativne analize. Najprej smo 
opravili transkripcijo vseh intervjujev (Priloga 2). Intervjuje smo v celoti prepisali. 
Snemanje intervjuja je eno izmed pomembnih delov pri kvalitativnem raziskovanju, saj 
nam omogoča skoraj popolno zanesljivost zapisovanja, intersubjektivno4 preverjanje 
kodiranja in interpretacij ter teoretično fleksibilnost, saj lahko isti posnetek večkrat 
poslušamo (Mesec, 1998). Bistveno je tudi, da prepise nekoliko popravimo, vendar 

 
2 Strukturirani intervju je preprost vprašalnik, kjer spraševalec na noben način ne sme odstopati od predvidenih 
vprašanj.  

3 Nestrukturirani intervju je oblika pogovora, ko spraševalec nima nobenih vnaprej pripravljenih vprašanj.  

4 Preveri več ocenjevalcev. 
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samo nujne stvari. Mesec pravi, da če nas v raziskavi zanima le vsebina in ne način 
izražanja, bomo popravili le očitno napačno prepisane črke, ločila ipd. Ne bomo pa 
popravljali narečnih izrazov, slenga (Mesec, 1998).  

Po transkripciji smo izbrali dele teksta, ki smo ga analizirali in ovrednotili kot 
pomembnega. Dobljeno gradivo smo kodirali, pomenskim enotam smo pripisali kode 
ter opisali temeljne pojave. V raziskavi smo želeli na empiričnih podatkih podati 
utemeljen vpogled v vedenjski slog dijakinj z gibalno oviranostjo. Dobljene kategorije 
smo povezali z raziskovalnimi vprašanji in teorijo ter oblikovali ugotovitve. V postopku 
obdelave podatkov smo zaznali naslednje kategorije:  

• samoocena telesnega in duševnega zdravja, 

• prehranjevalne navade dijakinj, 

• značilnosti gibalnih dejavnosti dijakinj, 

• konzumiranje alkoholnih pijač, 

• uporaba tobaka, 

• vpliv okolja na kvaliteto življenja. 

V nadaljevanju bomo s pomočjo citatov iz prepisov intervjujev odgovorili na vprašanja, 
ki smo si jih na začetku zastavili. Izpostavili bomo reprezentativne citate, ki odgovarjajo 
na naša raziskovalna vprašanja.  
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

5.1 Samoocena telesnega in duševnega zdravja dijakinj z gibalno oviranostjo 

 

Samoocena zdravja je enostavna in uveljavljena mera splošnega zdravja, ki zajame 
različne komponente zdravja (telesno, duševno, družbeno) in napoveduje številne z 
zdravjem povezane dogodke ali stanja (duševno in telesno manj zmožnost, 
obolevnost, umrljivost idr.) (Vinko, 2018). Po podatkih NIJZ (2018) se kot najbolj 
zdrave ocenjujejo najmlajši – od 25 do 34 let. 84,2 % jih namreč meni, da je njihovo 
zdravje dobro. Z višanjem starosti pa se ta delež zmanjšuje.  

V raziskavi magistrskega dela nas je zanimalo, kako dijakinje z gibalno oviranostjo, ki 
imajo določene zdravstvene težave in telesne pomanjkljivosti, ocenjujejo svoje telesno 
in duševno zdravje.  

5.1.1 Samoocena telesnega zdravja 

 

Tri dijakinje so med ocenami 1–5, kjer 1 pomeni najslabšo oceno in 5 najboljšo, izbrale 
oceno 5, dve dijakinji pa sta svoje telesno zdravje na splošno ocenili s 4. Dijakinja 1 je 
o svojem zdravju na splošno povedala tole: »Svoje telesno zdravje bi ocenila kar s 5, 
saj sem enkrat na leto bolna. Zdrava sem, stvari, ki jih želim narediti, dam 100 % od 
sebe, včasih pač na drugačen način kakor ostali. Ne pomilujem se, ampak probam 
imeti visoke cilje, tako da stremim k pozitivnosti.« 

Dijakinja 2 je dejala: »Bi kar ocenila s 5, čeprav imam kar slab imunski sistem, hitro se 
nalezem kakšne viroze. Ampak vseeno se počutim zdravo.« Dijakinja 3 je svoje 
zdravje na splošno ocenila s 4, povedala je naslednje: »Pač ni idealno. Še vedno me 
zdravje, epilepsija, ovira pri tem, da ne morem imeti izpita za avto. Ne morem npr. dva 
kozarca naenkrat nesti. Veliko stvari sem se navadila, vseeno, ko pa je polna 
skodelica, ne morem nesti dveh. Včasih zaradi tega izgubim samozavest.« Dijakinja 4 
je povedala: »Razen to da sem skeletno deformirana, tudi živci so nekako uničeni, tako 
da uporabljam kateter, je ostalo še vse ok. Sem relativno zdrava.« Dijakinja 5 je svoje 
zdravje ocenila z oceno 4 in pri tem dodala: »Sem precej zdrava, malokrat zbolim. Na 
gibalno oviranost sem se pa tako navadila.« 

Dijakinje so svoje telesno zdravje na splošno ocenile zelo dobro (s povprečno oceno 
4,6), kar pomeni, da se v svojem telesu, kljub temu da ima določene pomanjkljivosti, 
ovire, dobro počutijo. Dijakinja 1 je poudarila, da se ne pomiluje, ampak kljub gibalni 
oviranosti stremi k visokim ciljem in poskuša delovati tako, da je ta ne ovira. Tudi 
dijakinja 5 je omenila, da se je gibalne oviranosti navadila in da z njo živi, saj je del nje. 
Dijakinja 3 je kljub temu da je svoje zdravje na splošno ocenila z oceno 5, vseeno 
omenila, da jo določene stvari, ki so posledica gibalne oviranosti, ovirajo pri 
samozavestnem delovanju. Visoka ocena telesnega zdravja nas je presenetila, saj 
imajo dijakinje kar nekaj pridruženih bolezni, motenj in težav. Veseli nas, da na svoje 
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zdravje gledajo s svetle plati, ter se v svojem telesu dobro počutijo. Zanimivo bi bilo 
poleg samoocen dijakinj, ki so subjektivne, izvedeti še objektivne ocene npr. 
zdravstvenih delavcev. Le-te, bi se morda razlikovale.   

 

Graf 1: Samoocena telesnega zdravja 

5.1.2 Samoocena duševnega zdravja 

 

Zdravje ni samo telesno, ampak tudi duševno. Kako dojemamo sebe in kako se 
počutimo, vpliva na to, kako se spoprijemamo s stresom in kako uresničujemo svoje 
sanje (Bajt idr., 2015, 7). SZO duševno zdravje opisuje kot stanje dobrega počutja, v 
katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem 
življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost (Tančič Grum idr., 
2014).  

Samooceno duševnega zdravja sta dve dijakinji podali s 3, tri pa so svoje duševno 
zdravje ocenile z oceno 4. Tri dijakinje so omenile, da so imele v preteklosti več težav 
z duševnim zdravjem. Dijakinja 1 je dejala, da je bilo precej hudo v času korone (na 
začetku), tedaj bi svoje duševno zdravje ocenila z 2. Povedala je naslednje: »Trenutno 
je v redu, tako da bi ga ocenila s 4. Ni bilo pa v redu v času korone. V času korone bi 
duševno zdravje ocenila z 2. Bila sem zelo osamljena, s cimro sva se morali 
pogovarjati po telefonu. Ni bilo druženja, bili smo zaprti med štirimi stenami. Doživljala 
sem pritisk z vseh strani, saj moram na sploh dajati vtis perfektne dijakinje. V kolikor 
sem naredila kakšno napako, so vsi takoj govorili o tem. Strah me je napak. Začele so 
mi padati ocene zaradi osamljenosti v koroni. Ni bilo dobro. Bila sem kar na tleh. 
Vzgojiteljicama sem povedala, da ne znam več živet, imela sem tudi »mental 
breakedown«. Kasneje sem začela tudi hoditi k psihologinji. Ampak sedaj sem kar ok. 
Sedaj se znam osredotočiti nase in na pozitivne stvari. Iz vesele punce sem v roku 
dveh mesecev prišla na neko slabovoljno, mirno dekle. Sošolec me je nato prisilil, da 
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grem k psihologu, saj nisem bila več zabavna.« Kako so pa doma to sprejeli? »Nihče 
mi ni verjel, rekli so, da pretiravam. Nismo ravno odprta družina. Povedala sem, da 
imam težave, da mi je hudo, ampak so rekli, da pretiravam. V tistem momentu si želim, 
da bi bila podpora družine, vendar je ni bilo. Kmalu je prišlo do tega, da nisem več 
spala, nisem več jedla. Po drugi strani pa sem včasih spala celo noč in cel dan. Če bi 
zopet prišlo do zaprtja države, bi si želela, da ostanem v zavodu. Moja družina je velika, 
tako da doma nikoli nimam miru.« Tudi druga dijakinja je dejala, da je imela v 
preteklosti kar nekaj težav, v zadnjem času pa le obdobja. Povedala je: »Imela sem v 
preteklosti kar nekaj težav, tudi v zadnjem času imam obdobja, ko sem pod stresom. 
Vedno ko imam takšno obdobje, se nekako probam »spravit k sebi«.« Prav tako se je 
dijakinja 3 z duševnimi težavami bolj soočala v preteklosti: »Trenutno nimam posebnih 
težav. V preteklosti sem hodila k psihiatru, saj sem imela občutek, da me nekdo snema. 
To sem resno verjela. Potem sem dobila posebna zdravila, sem imela tudi posledice s 
hormoni. Ko sem zamenjala šolo, je pa veliko bolje. Na svet gledam pozitivno. Ne 
jamram, verjamem, da če nekaj verjameš, lahko dosežeš. Učitelji v osnovni niso vedeli, 
kako se do mene obnašati, tudi pri športni niso vedeli, kako prilagoditi pouk. Tudi 
sošolci so bili nesramni. Tudi učitelji niso imeli pravega pristopa, niso vedeli, kako 
reagirati, če so me sošolci zafrkavali. V življenju imam res točno vizijo, kaj želim, in to 
bom dosegla. Imam res dobre ocene in to mi pomaga pri samozavesti. V zadnjem letu 
pa komaj čakam, da grem ven, ker nisem navajena takih omejitev.« Dijakinja 4 je svoje 
trenutno duševno stanje ocenila s 3. Izpostavila je težave v preteklosti: »Bilo pa je zelo 
slabo, glede na to, da sem skušala narediti samomor. Po tem sem se nekako spravila 
k sebi in sedaj živim, kot živim.« Dijakinja 5, je svoje duševno zdravje ocenila z »V 
redu, 4.« 

 

Graf 2: Samoocena duševnega zdravja 

Dijakinje so svoje duševno zdravje ocenile slabše kakor telesno (s povprečno oceno 
3,6). Kot enega izmed dejavnikov, ki je v zadnjem času vplival na slabše duševno 
zdravje, je ena izmed dijakinj (pa tudi ostale) še posebej izpostavila epidemijo 
koronavirusa. V tem času ji je velik stres predstavljala izolacija od svojih sošolk, 
sostanovalk v domu. Zaradi osamljenosti so ji pričele padati ocene, postala je 
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brezvoljna in depresivna. Mučila jo je nespečnost. Doživela je tudi duševni zlom. Ob 
vsem tem je naletela še na nerazumevanje družine, ki naj bi v stresnih situacijah 
človeku predstavljala oporo. Ena izmed dijakinj je prav tako omenila, da si ne 
predstavlja ponovnega zaprtja države, saj ni navajena takšnih omejitev.  

Epidemija in z njo povezani ukrepi za zajezitev so zelo vplivali na duševno zdravje 
posameznikov. V času epidemije smo bili posamezniki postavljeni pred številne izzive 
in spremembe, ki niso vsakdanje. Spreminjala se je naša vsakodnevna rutina. 
Zmanjšan nadzor nad razmerami lahko pri osebi privede do poslabšanja telesnega in 
duševnega stanja (Jeriček Klanšček idr., 2021). V času epidemije, ko je Slovenija 
sprejela ukrep in zaprla vse vzgojno-izobraževalne ustanove, so šoloobvezni otroci in 
mladostniki opravljali šolo izključno na daljavo. Omejeno je bilo tudi zbiranje in 
druženje ljudi, zato so mladostniki ostali brez nekaterih prostočasnih aktivnosti. 
Pozitivne socialne izkušnje in statusi sicer pomagajo posamezniku obnoviti 
samozavest, socialna vključenost pa zagotovi okvir za razvoj posameznika (Tew, 
2011, 126).  

Kot razloge za stres in za slabše duševno stanje v preteklosti ena izmed dijakinj navaja 
težave, na katere je naletela v redni srednji šoli: nerazumevanje sošolcev, zbadanje, 
prav tako nerazumevanje učiteljev zaradi njenih posebnosti, gibalne oviranosti.  

Pogosto se zgodi, da se posamezniki iz vrstnika norčujejo, npr. če nečesa ne želi 
storiti, in zavračajo »članstvo« znotraj skupine. To privede do osamljenosti 
posameznika, slabših sposobnosti za razvijanje medosebnih odnosov, pomanjkanje 
asertivnosti in samozavesti (Zupančič in Svetina, 2014).  

Dekle, ki je v preteklosti skušala narediti samomor, kot razlog zanj navaja slabe odnose 
v družini in težave v ljubezenskem razmerju. Družina sicer najpogosteje varuje člane 
pred stresnimi in škodljivimi situacijami. Rus Makovec (2003) navaja, da je družina 
tista, ki omogoča preskrbljenost glede osnovnih bioloških, psiholoških in socialnih 
potreb. V primeru da družina ne zagotavlja varnega okolja, največjo škodo utrpijo 
otroci. Tisti otroci, ki jim družina ne predstavlja varnega okolja, se stanju prilagodijo in 
poskušajo poiskati in izoblikovati takšna vedenja, ki bodo zmanjšala tveganje in 
bolečino. 

Pri ugotavljanju duševnega zdravja gibalno oviranih dijakinj nas je zanimalo še, ali so 
se dijakinje v zadnjih 14 dneh počutile napete, pod stresom ali pod velikim pritiskom, 
kaj menijo, da je vzrok za to in kako obvladujejo stres, napetosti in pritiske, ki jih v 
življenju doživljajo.  

Tri dijakinje so odgovorile, da so bile pod stresom in velikim pritiskom, ena je 
odgovorila, da je sicer bila, ampak da je bil stres pozitivne narave. Peta dijakinja je bila 
v tistem obdobju že nekaj časa doma, zato je odgovorila, da kadar je doma, ni pod 
stresom, v vzgojno-izobraževalni ustanovi pa velikokrat je. Kot najpogostejši vzrok za 
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stres so navajale težave v odnosih, tako v ljubezenskih kakor tudi v prijateljskih, ter 
šolo: testi, visoka pričakovanja do sebe. Ena izmed dijakinj je kot vzrok navedla 
pomanjkanje varnosti in splošne duševne težave, ki jih ima ves čas. Dijakinja 5 je 
dejala, da jo v stres spravlja aktualno stanje bolezni koronavirusa, saj je zaradi tega že 
dlje časa doma. Dijakinja 1 pa pravi: »Največkrat je to moje mišljenje in pa moja visoka 
pričakovanja na vseh področjih. V šoli, v odnosih, povsod …« Podobno navaja tudi 
dijakinja 5: »Največkrat kakšen spor s prijateljico. Velikokrat me spravi s tira, če kaj ne 
gre tako, kot sem pričakovala.« Dijakinja 2 pravi: »Včasih mi gre na živce, če se kdo 
prepira v moji bližini, takrat dobim panični napad, težko diham, duši me.« 

Zanimalo nas je, kako dekleta obvladujejo stres in napetosti ter če uporabljajo kakšne 
samopomiritvene tehnike. Tu so si bili odgovori precej različni. Dijakinja 1 je dejala, da 
ji pomaga petje ter pisanje. Pravi tako: »Največ si pomagam z glasbo, petjem in 
pisanjem. S tem, da probam nekak svoje misli spraviti na papir, tudi če potem to vržem 
v smeti. Veliko tudi pojem, glasba mi zelo pomaga …« Dijakinja 2 pravi: »Probam 
odmislit ali pa grem ven s prijatelji, pogovarjam se s kakšno osebo. V šoli grem včasih 
k psihologu, ali pa doma. Doma me razumejo.« Dijakinja 3 navaja: »Po navadi si 
pomagam s kakšnim posnetkom vodene meditacije in se tako sprostim in odmislim 
skrbi. Velikokrat se pogovorim s kakšno prijateljico, mamo, z vzgojiteljico.« Zelo 
zanimiv je odgovor dijakinje 4: »Probam jih reševati z različnimi substancami: nikotin, 
kofein, hrana, imela sem tudi bulimijo, THC, rezanje, ampak ne pomaga. Trenutno se 
sprašujem, kaj narediti, ko nič ne pomaga.« Si kdaj poskušala s kakšnimi blažjimi 
oblikami umirjanja? »Ne. Pač psihiater mi pomaga. Ugotovila sem, da tudi ko imam 
vse urejeno, sem živčna in moje telo je v stresu …« Dijakinja 5 je dejala, da se ob 
stresnih dogodkih pač skuša usmeriti v pozitivno prihodnost.  

Dijakinje stresne situacije torej rešujejo na različne načine, vsaka po svoje. Kljub 
različnim odgovorom prevladuje pogovor, bodisi s prijateljico, psihologom ali 
psihiatrom. Ena izmed možnosti je petje, pisanje, izlivanje čustev na papir, pri eni 
dijakinji pa tudi uporaba opojnih substanc in avtoagresivnih tehnik. 

V nadaljevanju smo jih povprašali še o uporabi tehnik za spoprijemanje s stresom 
(dihanje, meditacija, vizualizacija …). Najpogosteje dekleta kot tehniko sproščanja 
uporabijo meditacijo in globoko dihanje, ob tem se sprostijo. Pomaga jim glasba ter 
usmerjenost v pozitivno prihodnost, sprehodi, motivacijski govori. Dijakinja 1 pravi: 
»Ja, meditacija. Predvsem ko imam panični napad, skušam umiriti dihanje. Usedem 
se na tla in se skušam umirit. Vendar ne moreš verjeti, kako težko je razumeti, kako 
težko se je umiriti.« 

Dijakinja 4 je dejala: »Nimam niti idej, kaj bi lahko naredila. Včasih mi pomaga risanje, 
nekaj časa sem risala, včasih je pomagalo, včasih sem se pa še bolj zanič počutila, 
ker so bile slike zanič …« 

Dejavnikov tveganja za razvoj težav v duševnem zdravju pri mladostnikih je veliko, od 
bioloških do psiholoških in psihosocialnih. Dejavniki tveganja povečajo verjetnost, da 
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se bo pri posamezniku razvila določena težava v duševnem zdravju. Več kot se pri 
posamezniku pojavi dejavnikov tveganja, večja je verjetnost, da se bodo pri 
posamezniku razvile težave v duševnem zdravju. Ljudje smo si med seboj različni, 
tako da isti dejavniki tveganja nimajo enakega vpliva in istega učinka na posameznike 
(Jeriček Klanšček idr., 2016).  

Pri samooceni duševnega zdravja smo ugotovili, da ga dijakinje ocenjujejo dobro (3–
4), vendar precej slabše kakor telesno. Vse so se v preteklosti soočale z določenimi 
duševnimi stiskami, ki pa jih imajo trenutno pod nadzorom. V zadnjem času jih je 
najbolj omejevala epidemija koronavirusa, saj je bila njihova svoboda omejena. V 
ustanovi imajo dijakinje na voljo strokovno pomoč psihologa, pedopsihiatra in 
vzgojiteljic, ki z njimi dnevno preživljajo čas. Za slabše duševno stanje v preteklosti 
dijakinje navajajo tudi odnose v družini, odnose s sošolci in vrstniki (nerazumljenost s 
strani sošolcev in učiteljev), ljubezenske težave. Da so bile dijakinje v zadnjem času 
(14 dni) pod stresom, so bile največkrat krive šolske obveznosti (testi, velika 
pričakovanja do sebe), razmere s koronavirusom, spori s prijatelji. Pri soočanju s 
stresom dijakinjam pomagajo glasba, pisanje pesmi (izlivanje čustev na papir), petje, 
pogovor s prijatelji, družino, strokovnjaki, vodene meditacije, včasih pa tudi 
prepovedane substance (samo pri eni dijakinji). Da se lažje sprostijo, odmislijo svoje 
težave in sprostijo stres v svojem telesu, uporabljajo še tehnike globokega dihanja, 
meditacijo, sprehod, osredotočanje na pozitivne misli in na pozitivno prihodnost. Vse 
dijakinje razen ene se največkrat uspejo rešiti iz primeža stresa, ena izmed dijakinj, ki 
ima dolgotrajne težave z duševnim zdravjem, pa velikokrat izhoda ne vidi. Slednja 
dijakinja je v vzgojno-izobraževalni ustanovi ustrezno vodena.  

 

5.2  Značilnosti prehranjevalnih navad dijakinj z gibalno oviranostjo 

 

Prehranski vnos, prehranske navade in prehranski status so pomembne determinante 
večine kroničnih nenalezljivih bolezni, zdravo prehranjevanje pa lahko v veliki meri 
prispeva k varovanju in krepitvi zdravja. Bolezni zaradi deficitov prehranskega vnosa 
v družbah izobilja niso večji problem, so pa pomembne za prizadete posameznike, še 
posebej, ker jih je možno učinkovito preprečevati (WHO, 2004). Polovica odraslih 
Slovenije se prehranjuje pretežno nezdravo, od tega največ moški, mlajši odrasli, nižje 
izobraženi in ljudje v nižjem družbenem sloju. Eden glavnih vzrokov za pojav debelosti 
posameznika v kateremkoli življenjskem obdobju je nesorazmerje med vnosom hrane 
in telesno porabo energije. Ker je energijski vnos pri mladostnikih manjši kot pred 
desetletji, je verjetno največja težava čezmerne teže in debelosti pomanjkanje gibanja 
(Kovač idr., 2012).  

Gibalno ovirane osebe imajo pri gibanju določene omejitve, zato je zanje 
uravnovešena prehrana še toliko bolj pomembna.  

Neprimerna prehrana in slabe navade hranjenja prav tako vplivajo na naš telesni in 
duševni razvoj. Posledice so lahko zelo hitro vidne v slabšem počutju, menjanju 
razpoloženja, slabših kognitivnih zmožnostih in s tem slabem pomnjenju (Gregorčič in 
Fajdiga Turk, 2018). V adolescenci igra hrana pomembno vlogo v življenju 
posameznika. To je obdobje nasprotij oziroma duševnega dozorevanja, ki ga 
zaznamujejo ne le spremembe, ki so vidne navzven, npr. telesni razvoj, biološka 
zrelost, pač pa tudi spremembe na čustvenem področju, npr. nihanja v razpoloženju, 
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razdražljivost ipd. Začetek in konec adolescence sta odvisna od različnih osebnostnih 
in socialnih okoliščin (Tomori, 1983). 

V drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako se dijakinje z gibalno 
oviranostjo prehranjujejo. Vseh pet dijakinj med tednom biva v vzgojno-izobraževalni 
ustanovi, čez vikend gredo domov. V ustanovi v okviru vzgojne skupine s pomočjo 
vzgojiteljic kupujejo in pripravljajo svoje obroke razen zajtrka in kosila. Tega lahko 
pojedo v okviru organizirane šolske prehrane. Dijakinje smo povprašali, koliko obrokov 
na dan pojedo, ali uživajo mlečne izdelke, ali pripravljeno hrano dodatno solijo, kakšne 
maščobe uporabljajo pri pripravi hrane, ali uživajo sadje in zelenjavo ter ali so kdaj 
razmišljale o spremembi načina prehranjevanja oz. prehranjevalnih navad. 

Na vprašanje o tem, koliko obrokov na dan pojedo, sta dve dijakinji odgovorili, da 
običajno pet obrokov, ena dijakinja tri obroke (izpusti dopoldansko in popoldansko 
malico) in dve dijakinji le dva obroka dnevno (ena kosilo in večerjo, druga pa malico in 
kosilo). Dijakinja 2 pravi: »Zjutraj mi ne paše in ne morem jesti. Malice pa mi tudi ne 
pašejo, mogoče kdaj kakšno sadje,« dijakinja 4 pa: »Samo dva. Malico in kosilo. Tudi 
s hrano sem v konfliktnem odnosu. Če jem, se hitro zgodi, da pojem preveč.« 

 

Graf 3: Število dnevnih obrokov 

Na vprašanje, ali uživajo mlečne izdelke, so vse dijakinje odgovorile, da jih, večinoma 
polnomastne. Dijakinja 1 pravi: »Jih jem. Po navadi polnomastne, ker sta sestri živilska 
tehnika in pravita, da je najboljše polnomastno. Ko smo bili mlajši, smo vedno pili 
domače mleko. Ko smo preklopili na kupljeno mleko, nam ni bilo všeč.« 

Na vprašanje, ali hrano dodatno solijo, so vse odgovorile, da ne, samo če res ni slana, 
npr. da jo je tisti, ki jo je pripravljal, pozabil soliti. 
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Na vprašanje, ali so v njihovih gospodinjstvih pozorni na to, kakšne maščobe 
uporabljajo, so vse odgovorile z da. Po večini uporabljajo olivno, bučno in kokosovo 
olje. Tudi glede uživanja sadja in zelenjave so vsa dekleta odgovorila, da sta sadje in 
zelenjava na njihovem dnevnem jedilniku. 

Na vprašanje, če so kdaj razmišljale, da bi se začele bolj zdravo prehranjevati ali pa 
so že kdaj v preteklosti spremenile svoje prehranjevalne navade, so tri dijakinje 
odgovorile, da ne bi spremenile nič in da tudi v preteklosti ni bilo posebnih sprememb. 
Ena dijakinja je odgovorila, da razmišlja, da bi šla na dieto, ena pa, da je bila v 
preteklosti pogosto na dieti zaradi teže. Dijakinja 1 pravi: »Ne bi nič spremenila. Telo 
mora biti v ravnovesju med zdravo in nezdravo prehrano. Tudi pri bio izdelkih ni vedno 
najbolje. Velikokrat označijo z bio, pa ni. Zagovarjam zlato sredino. Tudi zelenjavo 
sami pridelujemo in je veliko pojem. Tudi v vzgojni skupini kupujemo zdravo prehrano.« 
Dijakinja 2 pa pravi: »Ja, imela sem diete. Tudi drugi so mi svetovali kdaj kakšno dieto. 
Hodila sem tudi v fitnes, ampak predvsem zaradi teže. Včasih sem tudi preveč 
shujšala, potem sem se spet zredila. Poskušam, da zvečer ne bi jedla. Bolj gledam na 
hrano zaradi svoje postave kakor zaradi same zdrave prehrane.« 

Povzamemo lahko, da se dijakinje večino časa tako v ustanovi kakor tudi doma 
prehranjujejo zdravo, nekatere bi lahko nekoliko povečale število dnevnih obrokov. 
Mlečne izdelke uživajo, saj se jim zdijo dobri za zdravje, hrane dodatno ne solijo. V 
gospodinjstvih so pozorni na uporabo zdravih maščob, prav tako vsakodnevno uživajo 
sadje in zelenjavo. Tri dijakinje so s svojim prehranjevanjem po večini zadovoljne, ena 
je bila v preteklosti na dietah, ena o njej razmišlja. O dieti razmišljata zaradi telesnega 
videza, ne zaradi zdravja.  

5.3  Značilnosti gibalne dejavnosti dijakinj z gibalno oviranostjo 

 

Omejitve gibanja so eden temeljnih problemov otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami pri vključevanju v okolje in športne dejavnosti. Vute (1999) meni, da gibanje 
omogoča povezovanje s svetom, spoznavanje ljudi pa tudi razvijanje mišičja in 
spoznavanje delovanja lastnega telesa. 

Redna telesna dejavnost in aktiven vedenjski slog sodita med ključne dejavnike, ki 
pripomorejo k ohranjanju, varovanju in krepitvi zdravja. Nasprotno pa telesna 
nedejavnost in nezadostna telesna dejavnost ter vse bolj sedeč vedenjski slog 
povečujejo tveganje za pojav kroničnih nenalezljivih bolezni, zmanjšujejo kakovost 
življenja in lahko vodijo celo v prezgodnjo smrt. Za ohranjanje in krepitev zdravja je 
zato priporočljivo izkoristiti vsako priložnost za gibanje (Petrič in Remec, 2018).  

Pri gibalnih značilnostih dijakinj nas je zanimalo, kako pogosto se ukvarjajo s športom 
oz. s telesno dejavnostjo v prostem času in kaj zanje telesna dejavnost pravzaprav 
pomeni. Povprašali smo jih še, ali hodijo še na kakšno organizirano vadbo izven šole 
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ter ali delajo kdaj vaje za raztezanje. Nazadnje nas je še zanimalo, koliko dni v 
preteklem tednu so posameznice hodile vsaj 10 minut.  

Vse dijakinje so v šoli deležne 2 uri športne vzgoje na teden, prav tako hodijo v 
povprečju dvakrat tedensko na fizioterapijo, ki jo imajo v vzgojno-izobraževalni 
ustanovi. 

Odgovori, kar se tiče gibanja v prostem času, so bili sledeči: Tri dijakinje so dejale, da 
se vsak dan gibajo vsaj 30–60 minut. Dijakinja 1 pravi: »Zjutraj pol ure razteznih vaj, 
hodim, pa vozim se z vozičkom okrog zavoda, da nabiram kondicijo. Velikokrat grem 
v mesto z vozičkom. Po navadi peš lahko prehodim približno pol kilometra.« Dijakinja 
3 je dejala, da gre vsak dan na sprehod, prav tako za pol do ene ure. Prav tako dijakinja 
3: »Vsak dan 20 minut vozim sobno kolo, če je lepo vreme, grem na sprehod za eno 
uro.« Dve dijakinji sta dejali, da se razen športne vzgoje in fizioterapije skoraj ne 
gibljeta oz. se gibljeta izjemoma. Ena izmed njiju je sicer dejala, da gre med vikendom 
vseeno na sprehod s svojo psičko.  

Tabela 1: Gibanje v prostem času 

 

Na vprašanje, kakšen pomen ima gibanje zanje, so štiri dijakinje dejale, da jim gibanje 
veliko pomeni, ena pa, da ji gibanje ne pomeni nič, da hodi, če mora, npr. če mora kam 
priti. Dijakinja 1 je dejala: »Telesna aktivnost zame pomeni, da se gibam, da sem 

Dijakinja Količina povprečnega 
dnevnega gibanja v 
prostem času 

Kaj mi gibanje 
pomeni? 

Količina gibanja v 
preteklem tednu 

Dijakinja 1 20–60 min Da se razgibam in se 
dobro počutim.  

60 min/7 dni 

Dijakinja 2 15 min Sprehod s psičko, da 
se obe razgibava. 

15 min/7 dni 

Dijakinja 3 30–60 minut Da sprostim misli.  30–60 min/5–6 dni 

Dijakinja 4 0 minut Gibanje mi nič ne 
pomeni. 

0 minut/7 dni 

Dijakinja 5 20–60 minut Sprostitev.  40–60 min/6 dni 
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aktivna, da hodim, da se vozim z vozičkom. Itak moram biti ves čas zaposlena. Zjutraj 
delam vaje za noge, roke, za celo telo, za glavo, različno. Veliko mi pomeni, da sem v 
gibanju.« Dijakinja 2 je kljub temu, da je v prejšnjem vprašanju dejala, da se v prostem 
času bolj malo giba, dejala naslednje: »Da grem s psičko na sprehod čim večkrat. Tako 
se razgiba ona in jaz. To zelo rada počnem.« Dijakinja 3 je dejala, da si s hojo »prepuca 
misli« in da »kuri kalorije«. Dijakinja 5 pa, da gibanje zanjo pomeni sprehod in 
sprostitev.  

Na vprašanje, koliko dni so dijakinje v preteklem tednu hodile vsaj 10 minut, so vse 
razen ene odgovorile, da 6 dni ali pa celo vsak dan. Že iz prejšnjih vprašanj je bilo 
razvidno, da dijakinje kar veliko hodijo. Ena dijakinja je dejala, da ni hodila niti en dan 
v tednu. Za lažjo orientacijo smo jih vprašali še, koliko minut približno so hodile, 
odgovori so bili sledeči: dijakinja 1: 60 minut (7 dni), dijakinja 2: približno 15 minut (vsak 
dan), dijakinja 3: 30–60 minut (5–6 dni), dijakinja 4: 0 minut, dijakinja 5: 40–60 minut 
(6 dni).  

Na vprašanje, ali dekleta obiskujejo kakšno organizirano vadbo, so vsa odgovorila, da 
trenutno ne. Kar tri dijakinje so dejale, da so na organizirane vadbe (tekaška steza, 
namizni tenis, plavanje, jahanje) hodile pred epidemijo. Ko smo dijakinje vprašali, ali 
delajo vaje za raztezanje, je samo ena dejala, da jih dela vsak dan, ostale pa, da ne. 
Raztezajo se samo pri športni vzgoji in na fizioterapiji.  

Lahko bi dejali, da se dekleta kar veliko gibajo, razen ene. Poleg športne vzgoje in 
fizioterapij gredo vse razen ene vsak dan tudi na sprehod za več kot 15 minut, tri od 
petih hodijo tudi do 60 minut dnevno. Sprehodi zanje predstavljajo bolj kot ne edino 
izvenšolsko gibalno dejavnost, organiziranih vadb se ne udeležujejo, eden izmed 
razlogov je tudi trenutno stanje s koronavirusom, saj je veliko vadb, ki so primerne 
zanje, odpadlo. Pred tem so tri hodile tudi na organizirane vadbe (tek – tekaška steza, 
namizni tenis, jahanje, plavanje). Vaje za raztezanje delajo le pri športni vzgoji in na 
fizioterapiji. Vsem razen eni gibanje veliko pomeni. Pravijo, da jim pomaga pri 
sprostitvi, porabljanju kalorij, nabiranju kondicije. 

5.4 Sedenje 

Eden od problemov sodobnega življenja je sedenje. Prebivalci Slovenije na običajen 
delovni dan v povprečju presedijo pet ur, ob koncu tedna pa dobre štiri ure na dan. Na 
količino sedenja najbolj vpliva vrsta dela, ki ga opravljajo (Petrič in Remec, 2018). 

Koliko dijakinje z gibalno oviranostjo sedijo čez dan, je zanimalo tudi nas. Opomnimo, 
da je ena izmed dijakinj večino časa na vozičku, čeprav lahko na krajše razdalje tudi 
hodi, dve hodita brez pripomočkov, ena hodi z berglami, ena pa s hoduljo. Vse 
obiskujejo zadnje letnike srednje šole, zato imajo šolskih obveznosti in samega 
sedenja v šoli kar veliko. Na vprašanje, koliko dijakinje v povprečju sedijo čez dan, 
teden, smo dobili sledeče odgovore. Dijakinja 1 je odgovorila, da sedi večino časa, 
predvsem v šoli, za računalnikom, ko se uči. Med tednom je ocenila, da sedi približno 



35 

 

11 ur dnevno, od tega je približno 1 uro izven vozička (npr. ko gre na sprehod). Prav 
tako med vikendom. Dijakinja 2, ki sicer lahko hodi dokaj funkcionalno, je dejala, da 
sedi med tednom vsak dan približno 10 ur. Pravi: »V šoli veliko sedimo, s prijatelji 
sedimo, učim se pa leže.« Med vikendom je dnevno sedenje ocenila na 6 ur. Dijakinja 
3, ki je pri hoji prav tako samostojna, je dejala, da med tednom presedi približno 9 ur 
dnevno, med tednom pa 4. Dijakinja 4, ki se na splošno zelo malo giba, pravi, da med 
tednom sedi 12–14 ur dnevno, med vikendom pa od 11–13 ur, kar je zares veliko. 
Dijakinja 5 prav tako ure sedenja med tednom ocenjuje na 10 ur, med vikendom pa 
celo na 12 ur. Dodala je, da zaradi ravnotežja težko stoji.  

Dijakinje tako med tednom v povprečju presedijo 10,6 ure dnevno, med vikendom pa 
9 ur dnevno, kar je še enkrat več od splošne populacije.  

 

Graf 4: Število ur sedenja 

5.5  Značilnosti nočnega počitka dijakinj z gibalno oviranostjo 

 

Pomanjkanje spanja pomembno vpliva na spoznavne funkcije, čustveno in telesno 
zdravje. Zmanjšano telesno odpornost, povišan pritisk, srčno in možgansko kap, 
vrtoglavico, padce in debelost lahko povežemo z motnjami spanja. Danes imamo ljudje 
hiter tempo življenja, zato se marsikomu zdi, da je spanje potrata časa. Spanje je 
osnovna človekova potreba, ki omogoča počitek, obnavljanje ter prinaša veliko 
prednosti za telo in duha. Pomanjkanje spanca se lahko kaže tudi v dremežu čez dan, 
slabšem vzdrževanju pozornosti, večji razdražljivosti, morda pa se nam zmanjša tudi 
produktivnost (Pucelj, 2020). Kambič Budkovič (2013) navaja, da je spanje za človeka 
neizogibna fiziološka potreba. Spanje je potrebno za umiritev metabolizma, za rast in 
obnovo celic in za utrditev spominskih zapisov.  
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Nas je pri dijakinjah zanimalo, kdaj hodijo spat med tednom in kdaj med vikendom ter 
koliko ur spijo med tednom in koliko med vikendom. Vprašali smo jih, ali zjutraj 
potrebujejo bujenje ter ali imajo zvečer kakšen ritual, ki jih umiri, da lažje zaspijo. 

Na vprašanje, ob kateri uri hodijo spat med tednom, so tri dijakinje odgovorile, da med 
22. in 23. uro. Dijakinja 2 je dejala, da hodi spat šele ob 1.00, dijakinja 5 pa ob 21.30. 
Med tednom dve dijakinji spita 7 ur, ena 8 in dve 9 ur. Povprečna dolžina spanja med 
tednom je torej 8 ur. Med vikendom dijakinje spijo dlje časa, ker jim zjutraj ni potrebno 
vstati. Štiri spijo približno 9 ur, ena pa 10 ur. Povprečno je to 9,2 ure. Tri dijakinje hodijo 
spat ob približno enaki uri kakor med tednom, dve pa še kasneje. Zjutraj samo ena od 
petih dijakinj potrebuje bujenje, ostale se zbudijo same.  

 

Graf 5: Število ur spanja 

Včasih imamo ljudje pred spanjem kakšen ritual, ki nas umiri, da lažje zaspimo, da se 
umirimo. Tudi to nas je pri dijakinjah zanimalo. Tri dijakinje so odgovorile, da nimajo 
posebnih ritualov. Ena izmed njih je dejala, da če že ne more zaspati, ji pomaga kakšna 
glasba. Dijakinja 1 je dejala, da ji pomaga, če dve uri pred spanjem ne je in zvečer pije 
vodo. Dijakinja 2 pa pravi, da ji pred spanjem po navadi pomaga, da je na telefonu ter 
da se s kom pogovarja. 

Raziskave so pokazale, da med šolskim tednom vsak tretji mladostnik (30,6 %) spi 
devet ur ali več. Na splošno pa mladostniki med šolskim tednom spijo približno osem 
ur na noč (Drev, 2015). Rippe (2012) navaja, da tako kratkotrajno spanje (manj kot 6 
ur) kot tudi dolgotrajno spanje (več kot 9 ur) vplivata na krajšo življenjsko dobo.  

Naše dijakinje med tednom spijo v povprečju 8 ur na noč, med vikendom pa nekoliko 
več, in sicer 9,2 ure. Dijakinje imajo spalne navade relativno dobro urejene.  
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5.6  Uporaba alkoholnih pijač in tobaka med dijakinjami 

 

Kajenje in alkohol sta nezdravi razvadi, ki sta močno zakoreninjeni v človeku. V mnogih 
primerih gre za resno zasvojenost, ki je ni mogoče zlahka odpraviti. Zdrav vedenjski 
slog ni združljiv z omenjenima razvadama. Železnik (2013) navaja, da opustitev 
nezdravih navad pomeni omejitev uživanja alkoholnih pijač ter opustitev kajenja in 
različnih psihoaktivnih substanc (droge) – snovi, ki primarno vplivajo na delovanje 
osrednjega živčnega sistema in tako vplivajo na delovanje možganov. Koprivnikar in 
Zaletel Kragelj (2009) opozarjata na številne posledice tobaka. Navajata, da sodi 
kajenje oz. tobak med najpomembnejši vzrok smrti v svetu, ki ga je mogoče preprečiti, 
ter da okoli polovica kadilcev umre zaradi bolezni, povzročenih s kajenjem. Čezmerno 
pitje alkohola pa ne prinaša le škodljivih posledic za telesno zdravje, ampak tudi za 
duševno in socialno stanje posameznika ter njegovih bližnjih.  

Škodljiva raba alkohola predstavlja dejavnik tveganja za poškodbe, prometne 
nezgode, bolezni, nasilje, umore in samomore. V svetu se vse bolj uvršča med 
najpomembnejše dejavnike tveganja za manj zmožnost, obolevnost, invalidnost in 
umrljivost. Čezmerno pitje alkohola je povezano z več kot 200 bolezenskimi stanji in 
poškodbami, pri katerih je alkohol edini ali dodaten vzrok. Alkohol je tudi rakotvoren in 
abstinenca je najbolj učinkovita za preprečevanje tveganja za nekatera rakava 
obolenja, saj imajo tudi tisti, ki pijejo alkohol v mejah manj tveganega pitja, večje 
tveganje za raka v primerjavi z abstinenti (Lovrečič B. in Lovrečič M., 2018). 

Kajenje tobačnih izdelkov povzroča številne vrste raka, bolezni dihal, bolezni srca in 
ožilja ter številne druge bolezni in sodi med vodilne vzroke bolezni in prezgodnjih smrti. 
Zbolijo lahko tudi prebivalci, ki ne kadijo, a so izpostavljeni tobačnemu dimu drugih 
(pasivno kajenje). Novejši izdelek so elektronske cigarete, ki prav tako vsebujejo 
zdravju škodljive snovi (čeprav v nižjih količinah kot v tobačnem dimu). Varnost njihove 
dolgoročne uporabe ni znana, zato ne moremo trditi, da so varne za zdravje. V Sloveniji 
kadi skoraj vsak četrti odrasli prebivalec, pasivno kadi približno vsak peti, tobačnemu 
dimu pa je izpostavljeno tudi znatno število otrok in mladoletnikov (Koprivnikar in 
Macur, 2015).  

V magistrskem delu nas je zanimala uporaba alkohola in tobačnih izdelkov med 
dijakinjami z gibalno oviranostjo. Vprašali smo jih, ali so v zadnjih 12 mesecih pile 
pijače, ki vsebujejo alkohol, koliko takšne pijače so popile in kako pogosto. Zanimalo 
nas je še, ali so v zadnjih 12 mesecih spremenile navade, kar se tiče uživanja alkohola.  

Izkazalo se je, da dijakinje ne uživajo veliko alkohola. Štiri so dejale, da so v zadnjih 
12 mesecih sicer pile alkohol, vendar bolj »za nazdravit« ter ob posebnih priložnostih. 
Dve dijakinji sta dejali, da se to zgodi npr. za novo leto ali pa za kakšen rojstni dan. Tu 
gre za en ali dva požirka vina. Dijakinja 4 pravi, da nekaj malega spije enkrat na dva 
meseca, saj »alkohol ni njena stvar«. Včasih spije kakšen Radler, gin tonik. Pravi še: 
»Parkrat sem se ga res ful napila, pa ni bilo ok. Alkohol ni zame.« Dijakinja 2 je dejala, 
da spije nekaj alkohola v družbi enkrat na teden ali pa enkrat mesečno. Spije pa eno 
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ali dve pijači. Navaja, da je pred leti včasih spila toliko, da je bila pijana, vendar je imela 
zaradi tega težave, ker je komu kaj preveč povedala. Dijakinja 3 pa pravi, da alkohola 
v zadnjih 12 mesecih ni niti poskusila. Glede spremenjenih navad v zvezi s pitjem 
alkohola so 4 dijakinje dejale, da navad niso spreminjale, dijakinja 2 pa je dejala, da je 
včasih spila več, sedaj pa manj.  

Poleg navad glede uživanja alkoholnih pijač nas je zanimalo še, ali kadijo tobačne 
izdelke, koliko cigaret pokadijo dnevno, če jih, katere tobačne izdelke uporabljajo ter 
ali so že kdaj želele prenehati oz. si tega želijo v bodoče. Raziskava je pokazala, da 
kadita dve dijakinji, tri pa ne. Ti dve dijakinji smo povprašali še, kaj je razlog, da sta se 
za kajenje odločili oz. da sta s kajenjem začeli. Dijakinja 2 je dejala: »Kadim, ker me 
pomirja. Vedno me je vleklo kajenje, ker sem se družila s takimi ljudmi, ki so tudi kadili, 
in tako sem pričela kaditi. Po navadi ko sem živčna, grem kadit in me pomiri …« Dodala 
je še, da kadi tobak ali pa elektronsko cigareto. Dijakinja 4 pa pravi: »Začela sem že 
zelo kmalu, potem sem nehala, potem sem občasno kadila. Potem sem začela delati 
in sem bila živčna pred šihtom in sem kadila. Nekje letos poleti …« Dijakinja 4 zase 
pravi, da kadi tobak, včasih pa tudi marihuano. Dijakinja 1, ki ne kadi, pravi: »Ne kadim. 
Sem probala, nekako pod prisilo. Nekdo mi je dobesedno dal cigareto v usta. Ni mi bilo 
všeč. Se pa družim s kadilci, vendar nikoli nisem želela kaditi. Grem pa z njimi na 
kavo.« 

V nadaljevanju smo dijakinji, ki kadita, vprašali, koliko cigaret dnevno pokadita. 
Dijakinja 2 pravi, da trenutno pol škatlice ali manj, včasih pa je pokadila celo škatlico. 
Dijakinja 4 pravi, da pokadi približno 2–4 cigarete dnevno. Dijakinji, ki kadita, smo v 
nadaljevanju vprašali, če sta že kdaj poskusili nehati s kajenjem oz. si tega želita v 
bodoče. Dijakinja 2 pravi: »Velikokrat, neštetokrat. Tudi zaradi astme sem želela nehat 
kadit, ker pač ni ok, večino časa sem hotela nehat, ker mi je kdo rekel, da smrdim. 
Ampak sem si potem rekla, da me ta fant mora sprejet takšno, kot sem. Včasih sem 
zdržala en dan, več pa že ne.« Dejala je tudi, da si v prihodnosti želi prenehati kaditi. 
Dijakinja 4 pravi, da nikoli v preteklosti ni namerno želela prekiniti kajenja, prav tako 
tega ne želi v bodoče.  

Ugotovili smo torej, da kadita dve dijakinji od petih, ostale tri niso nikoli kadile. Ti dve 
kadita tobak, včasih elektronsko cigareto, ena izmed njiju včasih poskusi marihuano. 
Razlog za kajenje vidita v napetosti, živčnosti, pravita, da ju kajenje pomirja. Dijakinja 
2 kadi tudi iz socialnih razlogov, saj kadijo njeni prijatelji in se na ta način z njimi 
poveže, druži. Dijakinja 2 je v preteklosti želela kajenje prekiniti, prav tako si tega želi 
v prihodnosti, medtem ko dijakinja 4 tega nikoli ni želela, niti si tega ne želi v 
prihodnosti.  

Kar se tiče uživanja alkoholnih pijač in kajenja, dijakinje sledijo zdravemu vedenjskemu 
slogu. Alkohol uživata dve samo občasno, v majhnih količinah, dve le priložnostno, ob 
nazdravljanju, ena pa nikoli. Kadita le dve dijakinji od petih, ena malo več (do pol 
škatlice na dan), druga pa nekaj cigaret dnevno. Dijakinji, ki občasno poskusita alkohol, 
tudi kadita.  
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5.7  Vpliv okolja na samostojno in kvalitetno življenje dijakinj z gibalno 
oviranostjo 

 

Dostopnost grajenega okolja se opredeljuje kot zagotovitev invalidom, da imajo prav 
tako kot drugi ljudje dostop do fizičnega okolja, različnih možnosti prevoza, 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sistemov ter drugih objektov in storitev. 
Je predpogoj za polno vključitev in sodelovanje v družbi in gospodarstvu (Evropska 
strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020). Prilagojeno in pravilno zgrajeno 
fizično okolje lahko za gibalno ovirane ljudi, ki so drugače samostojni, ustvari 
prijetnejše, lažje in socialno aktivnejše življenje (Vovk, 2000).  

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali dijakinjam z gibalno 
oviranostjo okolje, kjer živijo, nudi ustrezne pogoje za samostojno in kvalitetno 
življenje. Povprašali smo jih, ali se lahko v kraju, kjer bivajo, varno sprehajajo, vozijo z 
vozičkom ter če sistem javnega prevoza ustreza njihovim potrebam. Zanimalo nas je 
še, ali se jim zdi, da lahko sodelujejo pri odločitvah v skupnosti in pomagajo spreminjati 
svet na bolje.  

Preko odgovorov smo ugotovili, da imajo tri dijakinje občutek, da se lahko v kraju, kjer 
živijo, varno gibljejo (da je okolje dovolj prilagojeno njihovim potrebam). To so dijakinje, 
ki kljub gibalni oviranosti samostojno hodijo (dijakinje 2, 3 in 4). Ena izmed njih pri hoji 
uporablja bergle (dijakinja 4). Dijakinja 1 in dijakinja 5, ki pri hoji uporabljata prva 
voziček in druga hoduljo, pravita, da sprehajanje ni varno in ustrezno omogočeno. 
Dijakinja 1 pravi: »Ne, ker imamo v Poljčanah župana, ki nima posluha za invalide. 
Velikokrat sem dala pobudo, naj naredijo klančine, preuredijo pločnike, vendar nič ni 
bilo od tega. Že v šestem razredu smo bili pri njem, pa od takrat ni nič naredil. V 
Kamniku je drugače, to mesto poznam bolje kakor svoje.« Dijakinja 5 pravi podobno: 
»Nekaj klančin je, ampak premalo. Lahko bi bilo bolj prilagojeno.« Pri vprašanju glede 
javnega prevoza in njegove uporabe je dijakinja 1 povedala naslednje: »V Poljčanah 
ne. Imamo samo vlak, pri vlaku je pa tako, da če si potnik na vozičku, si v prostoru za 
tovor. Počutiš se zelo slabo. Nimamo subvencij, nimamo pomoči, niti stopnice. Zelo 
majhen prehod je, tudi mamice z vozičkom ne morejo nanj. V Kamniku pa je dostopen 
vlak, če želim iti na avtobus, pa mi mora šofer pomagati zložiti voziček, jaz pa grem 
peš na avtobus. Tisti, ki so na vozičku, pa ga morajo nekako nesti na avtobus. V 
Kamniku si vsi prizadevajo, da so prijazni do invalidov. Kljub temu pa se dogaja, da 
ljudje strmijo vate, zato ker si pač invalid. Tekom let to sprejmeš.« Dijakinja 5, ki je 
slabovidna in pri hoji uporablja hoduljo ter je odvisna od pomoči drugih, pa pravi: »Ga 
sploh ne uporabljam. Je tudi kar naporno, ker bi mi moral nekdo nesti hoduljo na 
avtobus ali na vlak. Raje greva z mami z avtom.« Ostale tri dijakinje pravijo, da javni 
prevoz ustreza njihovim potrebam. Na zadnje vprašanje, ali se jim zdi, da lahko 
sodelujejo pri odločitvah v skupnosti in pomagajo spreminjati svet na bolje v svojem 
kraju, so štiri dijakinje odgovorile, da lahko. Dijakinja 1, ki je na vozičku, je povedala: 
»Ja, ker sem bila pri volitvah članica stranke. Tako tudi moja družina. Do sedaj smo 
dosegli, da je banka dostopna, pa tudi vozni red vlaka je bolj prilagojen invalidom. Npr. 
vlak tudi malo dlje počaka, ne spelje ravno takoj. Tudi v občini so dogradili klančino. 
Tudi v osnovni šoli so naredili klančino pred šolo, po šoli in pa držalo na stranišču ter 
držala na stopnicah. Z dvigalom žal ni šlo. Dosegla sem tudi, da imajo invalidi oziroma 
osebe s posebnimi potrebami pouk spodaj. Nikoli nisem tiho, zavzemam se za svoj 
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prav. Kot sem rekla, kar si zamislim, to dosežem.« Dijakinja 5, ki pri hoji uporablja 
hoduljo, pravi, da se ji zdi, da pri tovrstnih odločitvah ne more sodelovati.  

Povzamemo lahko, da je za osebe, ki niso ovirane ali pa so pri hoji samostojne, okolje 
ustrezno urejeno, pri srednje in težje gibalno oviranih (pri teh, ki se premikajo z 
vozičkom, hoduljo), pa se stvari zapletejo. Ni ustreznih klančin, dvigal, kar bi jim 
omogočilo samostojnost in neodvisnost. Podobno je pri javnem prevozu. Gibalno 
ovirane osebe na vozičkih ga težje uporabljajo in večkrat naletijo na predvidene ali 
nepredvidene ovire, odvisno tudi od kraja, kjer živijo in kamor potujejo. Pri spreminjanju 
stvari v skupnosti pa je veliko odvisno od osebnosti posameznika. V kolikor se je ta 
pripravljen angažirati, lahko doseže kakšno spremembo. Vendar mora prošnja tudi 
naleteti na pravo osebo.  

6 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 

S pomočjo poglobljenega intervjuja smo ugotovili, da po večini dijakinje kljub svojim 
omejitvam, posebnostim in gibalni oviranosti veliko pozornosti usmerjajo v zdrav 
vedenjski slog (razen dijakinje 4). Intervjuvane dijakinje so stare od 19 do 23 let. Ena 
dijakinja je lažje gibalno ovirana, ena zmerno, tri dijakinje pa so težje gibalno ovirane. 
Ena od teh dijakinj si pri hoji pomaga z berglami, druga s hoduljo, tretja se premika s 
pomočjo navadnega invalidskega vozička na ročni pogon.  

Dijakinje so na začetku intervjuja ocenile svoje telesno zdravje, nato pa še duševno. 
Telesno zdravje ali pa zdravje na splošno so ocenile z dobrimi ocenami, dve dijakinji s 
4 in tri dijakinje s 5. Dejale so, da se počutijo zdrave, kljub gibalni oviranosti in 
določenim primanjkljajem. Pri samooceni duševnega stanja so bile ocene nekoliko 
nižje. Dve dijakinji sta ga ocenili s 3 in tri dijakinje s 4. Dejale so, da trenutno preživljajo 
dobro obdobje, kljub temu da so tri dijakinje odgovorile, da so bile v zadnjih 14 dneh 
pod stresom ali pod velikim pritiskom. Ena je dejala, da je bil stres pozitivne narave, 
ena dijakinja pa, da je zaradi duševnih težav ves čas pod stresom. Razlogi za stres so 
največkrat šola, težave v prijateljskih in ljubezenskih odnosih, visoka pričakovanja do 
sebe, pomanjkanje varnosti in splošne duševne težave (še posebej pri eni dijakinji, ki 
je v preteklosti skušala narediti samomor). Dijakinje so pri samooceni duševnega 
stanja povedale tudi, da je bilo v obdobju zadnjih dveh let najbolj stresno to, da so bile 
zaradi epidemije koronavirusa nekaj časa v karanteni, da so se šolale na daljavo, torej 
izven vzgojno-izobraževalne ustanove. Razmere so bile drugačne od tistih, ki so jih 
bile navajene, kar jih je spravljalo v stres. Pri soočanju s stresom dijakinjam pomagajo 
glasba, pisanje pesmi (izlivanje čustev na papir), petje, pogovor s prijatelji, družino, 
strokovnjaki, vodene meditacije, včasih pa tudi prepovedane substance (samo pri eni 
dijakinji). Da se lažje sprostijo in odmislijo svoje težave, sprostijo stres v svojem telesu, 
uporabljajo še tehniko globokega dihanja, meditacijo, sprehod, osredotočanje na 
pozitivne misli in na pozitivno prihodnost. Vse dijakinje razen ene se največkrat uspejo 
rešiti iz primeža stresa, ena izmed dijakinj, ki ima dolgotrajne težave z duševnim 
zdravjem, pa velikokrat izhoda ne vidi. Slednja je v vzgojno-izobraževalni ustanovi 
ustrezno strokovno vodena.  

Drugo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na prehranjevalne navade, ki močno 
vplivajo na zdravje posameznika. Ugotovili smo, da se dijakinje večino časa tako v 
vzgojno-izobraževalni ustanovi kakor tudi doma prehranjujejo zdravo. Zdravi prehrani 
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namenjajo kar nekaj pozornosti, nekatere zaradi boljšega zdravja, druge zaradi skrbi 
za svojo postavo. Vse dijakinje uživajo mlečne izdelke, jedi dodatno ne solijo, dnevno 
uživajo sadje in zelenjavo, tako v ustanovi kakor doma so pozorne (oz. starši in 
vzgojitelji) na uporabo zdravih maščob. Opazili pa smo odstopanje v količini zaužitih 
obrokov na dan. Dve dijakinji pojesta dnevno pet obrokov, ena dijakinja tri obroke, dve 
dijakinji pa samo dva obroka dnevno. Ena izmed teh dveh dijakinj pravi, da ji zjutraj 
zajtrk ne dene dobro, zato dva obroka poje popoldan oz. zvečer (kosilo in večerjo), 
druga od teh dveh pa pravi, da je s hrano v konfliktnem odnosu. Slednji dve dijakinji 
razmišljata o dietah ali pa sta jih bili v preteklosti deležni, ostale tri dijakinje so s svojimi 
prehranjevalnimi navadami zadovoljne in ne bi nič spremenile.  

V tretjem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali, kakšne so gibalne dejavnosti 
dijakinj z gibalno oviranostjo. Zaključimo lahko, da se dijakinje poleg dveh ur športne 
vzgoje tedensko in približno dveh ur fizioterapije na teden vsak dan gibljejo 15–60 
minut. Štirim dijakinjam gibanje veliko pomeni, le ena dijakinja je dejala, da ji gibanje 
ne pomeni nič, da se ga skoraj izogiba. Hodi samo takrat, ko mora. Dijakinje se 
trenutno ne ukvarjajo z drugimi dejavnostmi (tudi iz razloga, ker so bile v času 
koronavirusa določene dejavnosti odpovedane) kakor to, da hodijo na sprehode. 
Sprehodi jim pomagajo pri tem, da se razgibajo in dobro počutijo ter da si sprostijo 
misli in telo. Tudi v času intervjuja so štiri dijakinje dejale, da so v zadnjem tednu vsak 
dan hodile več kot 15 minut, kar tri od petih pa vsak dan celo do 60 minut. Zadovoljni 
smo z ugotovitvijo, da dijakinje veliko pozornosti posvečajo gibanju in se zavedajo 
njegovega pomena. V nadaljevanju smo raziskovali, koliko časa dnevno sedijo, in 
zaključimo lahko, da res veliko. Dijakinja, ki za premikanje uporablja voziček, krajši čas 
pa lahko tudi hodi, je dejala, da dnevno sedi približno 11 ur, tako med tednom kakor 
tudi med vikendom. Približno 1 uro dnevno hodi, takrat preživi čas izven vozička. 
Dijakinji 2 in 3 sta najmanj gibalno ovirani, a kljub temu preživita veliko časa v sedečem 
položaju. Ena 10 ur dnevno, druga pa 9. Med vikendom sicer sedita precej manj. 
Dijakinja 4, ki ji gibanje ne pomeni veliko, sedi približno 13 ur na dan med tednom in 
12 ur med vikendom. Tudi dijakinja 5 med tednom sedi 10 ur, med vikendom pa tudi 
12. Dijakinje tako tekom tedna povprečju presedijo 10,6 ure dnevno, med vikendom 
pa 9 ur dnevno. To je še enkrat več od splošne populacije. Razlog, da toliko sedijo, se 
skriva v šolskih obveznostih in učenju ter seveda v gibalni oviranosti. 

Pri raziskovanju spalnih navad smo ugotovili, da dijakinje med vikendom spijo več 
kakor med tednom. Med vikendom spijo 9 ur ali več. Tovrstna dinamika spanja je 
značilna za mladostnike. Med tednom dve dijakinji spita 7 ur, ena 8 ur in dve 9 ur. 
Dijakinje med tednom povprečno spijo 8 ur na noč, kar je v skladu s povprečjem, ki ga 
dosegajo mladostniki. 8 ur na noč je tudi priporočilo za spanje s strani Nacionalne 
fundacije za spanje (Walker, 2020). Dijakinje pred spanjem nimajo posebnih ritualov, 
včasih morda kakšno glasbo ali kozarec vode. Eni od dijakinj pomaga pogovor, da se 
pred spanjem lažje umiri.  

Peto raziskovalno vprašanje se je nanašalo na rabo alkohola in tobačnih izdelkov. Iz 
pogovorov lahko zaključimo, da nobena od dijakinj ne uživa veliko alkohola. Dve ga 
konzumirata občasno s prijatelji, dve le redko, ob posebnih priložnostih, ena pa sploh 
nikoli. Kadita le dve dijakinji od petih, ena malo več (do pol škatlice na dan), druga pa 
nekaj cigaret dnevno. Dijakinji, ki občasno poskusita alkohol, tudi kadita.  
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V raziskavi nas je zanimalo tudi, kako dijakinje doživljajo okolje, v katerem živijo, ali 
lahko pripomorejo k izboljšanju razmer v skupnosti ter ali se lahko po kraju nemoteno 
gibljejo, glede na to, da so gibalno ovirane. Povzamemo lahko, da je za osebe, ki niso 
gibalno ovirane ali pa so pri hoji samostojne, okolje ustrezno urejeno, pri srednje in 
težje gibalno oviranih (pri teh, ki se premikajo z vozičkom, hoduljo), pa se stvari 
zapletejo. Ni ustreznih klančin, dvigal, kar bi jim omogočilo samostojnost in 
neodvisnost. Podobno je pri javnem prevozu. Gibalno ovirane osebe na vozičkih ga 
težje uporabljajo in večkrat naletijo na predvidene ali nepredvidene ovire, odvisno tudi 
od kraja, kjer živijo in kamor potujejo. Pri spreminjanju stvari v skupnosti pa je veliko 
odvisno od osebnosti posameznika. V kolikor se je ta pripravljen angažirati, lahko 
doseže kakšno spremembo. Vendar mora prošnja tudi naleteti na pravo osebo. Na 
splošno je okolje za invalide slabo urejeno. 

Zaključujemo, da se dijakinje po večini (z izjemo ene) držijo relativno zdravega 
vedenjskega sloga. Dejavniki, kot so duševno zdravje, sedenje, prehranjevalne 
navade, spanje in okolje, pri nekaterih nekoliko izstopajo in tu vidimo možnosti za 
izboljšave. Duševno stanje so dijakinje sicer ocenile z relativno dobrimi ocenami, 
vendar vseeno menimo, da mu morajo posvetiti veliko pozornosti. Prednost pri skrbi 
za duševno zdravje vidimo v tem, da so nastanjene v vzgojno-izobraževalni ustanovi, 
kjer nad njimi ves čas bdijo strokovnjaki in jim nudijo pomoč in podporo. Izkazalo se je 
tudi, da dijakinje res veliko sedijo. Priporočila, kako zmanjšati sedeč vedenjski slog, 
smo navedli na strani 14. Pri spodbujanju manj sedečega vedenjskega sloga lahko 
veliko pripomoremo pedagoški delavci, ki mlade seznanjamo s škodljivostjo sedenja 
in koristnostjo gibanja. Kar se tiče prehranjevalnih navad, smo ugotovili, da so o zdravi 
prehrani sicer ozaveščene, pri dveh pa opazimo premalo zaužitih obrokov na dan. Tu 
vidimo možnost za napredek, in sicer s spodbujanjem in ozaveščanjem dijakinj, kaj 
pomeni, če zaužijemo premalo obrokov dnevno. Kar se tiče spanja, lahko vidimo, da 
dve dijakinji spita med tednom približno 7 ur, kar ni v skladu s priporočili. Priporočljivo 
bi bilo, da hodita v posteljo prej in tako spita več. Kar se tiče okolja, sta dijakinji, ki sta 
težje gibalno ovirani, nezadovoljni s prilagoditvami, ki jih ta nudi. Občine bi se morale 
zavedati, da izboljšave, kot so urejena dostopnost do objektov za invalide, klančine 
ipd., močno vplivajo na kakovost življenja invalidov oz. gibalno oviranih. Presenetila 
nas je ocena telesnega zdravja, ki ga dijakinje ocenjujejo kot zelo dobro, kar je zelo 
pozitivno glede na to, da so gibalno ovirane, prav tako pa se srečujejo še z dodatnimi 
pridruženimi boleznimi. 

Med nastajanjem magistrskega dela smo se srečali tudi z nekaterimi pomanjkljivostmi 
in omejitvami. Za vzorec smo vzeli pet dijakinj, pri katerih smo sicer dobili konkretne 
odgovore glede njihovega vedenjskega sloga. Verjetno bi bili rezultati še bolj pestri in 
zanimivi, če bi intervjuvali še več deklet, ki so tako ali drugače gibalno ovirana. 
Vsekakor bi bilo zanimivo izvesti raziskavo na večjem vzorcu in rezultate med seboj 
primerjati. Tekom intervjuvanja smo ugotovili, da bi vprašalnik lahko vseboval še več 
odprtih vprašanj ali pa podvprašanj na že ponujena vprašanja. Tako bi bila naša 
raziskava še bolj obširna in bi nam ponudila še širši vpogled v vedenjski slog dijakinj z 
gibalno oviranostjo. Izziv nam je predstavljal tudi pregled literature. Zelo malo literature 
se osredotoča na vedenjski slog invalidov oz. na vedenjski slog gibalno oviranih oseb. 
Rezultate smo tako lahko povezali le z rezultati v CINDI raziskavah, ki so bile narejene 
na splošni populaciji. Raziskav o vedenjskem slogu gibalno oviranih pravzaprav nismo 
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zasledili. Za bolj objektiven vpogled v vedenjski slog dijakinj bi lahko podobna 
vprašanja zastavili njihovim staršem oziroma skrbnikom ter njihovim 
učiteljem/vzgojiteljem. Tako bi dobili širšo sliko in opazili razlike in podobnosti med 
samooceno dijakinj v zvezi z njihovim vedenjskim slogom in tem, kako njihov vedenjski 
slog ocenjujejo tisti, ki so jim blizu.  

Z magistrskim delom smo predstavili, kakšen vedenjski slog imajo dijakinje z gibalno 
oviranostjo. Poglobili smo se v literaturo, ki opisuje dejavnike, ki vplivajo na le-tega. Že 
obstoječ vprašalnik »Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020«, ki je namenjen splošni 
populaciji, smo priredili in ga uporabili pri gibalno oviranih dijakinjah. Raziskava tako 
pripomore k razumevanju z zdravjem povezanega vedenjskega sloga gibalno oviranih 
dijakinj, kar do sedaj še ni bilo raziskano, kljub mnogim raziskavam o vedenjskem 
slogu. To nam daje bolj jasen vpogled v življenje gibalno oviranih oseb ter odpira polje 
za nadaljnja raziskovanja o tem, kako lahko gibalno ovirane osebe podpremo pri skrbi 
za zdrav vedenjski slog.  

V kolikor bi želeli našo raziskavo še razširiti, bi lahko vedenjski slog dijakinj povezali 
tudi npr. s kakovostjo življenja gibalno oviranih dijakinj. Za nadaljnje raziskovanje bi 
bilo zanimivo raziskovati tudi razlike in podobnosti v vedenjskem slogu gibalno oviranih 
dijakinj in dijakinj, ki to niso. 
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PRILOGE 

PRILOGA 1: Intervju  

Draga dijakinja! 

 

Moje ime je Mojca Plemeniti, sem študentka podiplomskega študija Specialne in 
rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravljam magistrsko 
delo »Vedenjski slog dijakinj z gibalno oviranostjo«. Za namen raziskave bi z vami 
želela opraviti intervju. Povprašala vas bom o vašem zdravstvenem stanju, duševnem 
zdravju, o prehranjevalnih navadah, kajenju, pitju alkohola, spanju, sedenju in o telesni 
dejavnosti. Na podlagi intervjuja bom pridobila informacije, s katerimi bom preučila, 
kakšen vedenjski slog imajo dekleta, ki so gibalno ovirana. Ugotovitve bodo 
pripomogle k možnosti izboljšanja vedenjskega sloga. Intervju bo anonimen, prav tako 
vaše polno ime, kar pomeni, da ne bo omenjeno nikjer. Vsi pridobljeni podatki bodo 
uporabljeni izključno za namen raziskave, ki jo opravljam v magistrskem delu. Intervjuji 
se bodo glasovno snemali z namenom kasnejše transkripcije in se takoj po obdelavi 
izbrisali. Zelo bom vesela, ker boste pripravljene sodelovati.  

 

Letnica rojstva:  

1. S kakšno vrsto gibalne oviranosti se soočaš?  
2. Imaš še kakšno pridruženo bolezen, za katero ti je diagnozo postavil zdravnik?  
3. Jemlješ kakšna posebna zdravila?  
4. Kako pogosto te pregleda osebni zdravnik?  
5. Kaj pa specialist?  
6. Kakšne zdravstvene težave imaš najpogosteje (npr. bolečine v sklepih, kašelj, 

alergije, glavobol …)? 

Samoocena telesnega in duševnega zdravja  

Samoocena telesnega zdravja (zdravja na splošno) 

7. Kako ocenjuješ svoje zdravje »na splošno« (od 1 – zelo slabo – do 5 – zelo dobro)? 
Kako bi z besedami opisala svoje zdravstveno stanje?  

Duševno zdravje 

8. Kako ocenjuješ svoje duševno zdravje »na splošno« (od 1 – zelo slabo – do 5 – 
zelo dobro)? Bi lahko kaj več povedala o svojem duševnem stanju, zdravju?  

9. Ali si se v zadnjih 14 dneh počutila napeto, pod stresom ali pod velikim pritiskom?  
10. Kako obvladuješ napetosti, stres in pritiske, ki jih doživljaš v življenju?  
11. Ko se počutiš napeto, pod stresom ali velikim pritiskom, kaj meniš, da je vzrok za 

to?  
12. Uporabljaš kakšne tehnike spoprijemanja s stresom (tehnike dihanja, meditacija, 

vizualizacija, samohipnoza ipd.)?  

Okolje 

13. Ali se lahko v kraju, kjer bivaš, varno sprehajaš, voziš z vozičkom, kolesariš?  
14. Ali sistem javnega prevoza, kjer bivaš, ustreza tvojim potrebam?  
15. Ali se ti zdi, da lahko sodeluješ pri odločitvah v skupnosti in pomagaš spreminjati 

svet na bolje v svojem kraju?  

Kajenje 

16. Ali kadiš? Zakaj?  
17. Koliko cigaret na dan pokadiš? 
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18. Bi rada opustila kajenje? 
19. Si že kdaj poskusila opustiti kajenje? 
20. Katere tobačne izdelke uporabljaš (tobak, fuge, elektronska cigareta …)? 

 

Alkohol 

21. Ali si v zadnjih 12 mesecih pila pijače, ki vsebujejo alkohol (pivo, vino, žgane pijače, 
radler …)? 

22. Če ja, kako pogosto?  
23. Če si v zadnjih 12 mesecih kdaj pila alkohol, koliko posamezne pijače si običajno 

popila, takrat ko si jo?  
24. Si v zadnjih 12 mesecih kaj spremenila navade, povezane s pitjem alkohola?  

 

Prehranjevalne navade 

25. Koliko obrokov poješ na dan (npr. zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska 
malica, večerja)?  

26. Ali uživaš mlečne izdelke ter kakšne (polnomastne, z manj maščobami)?  
27. Ali pripravljeno hrano kaj dodatno soliš?  
28. Ali v vašem gospodinjstvu uporabljate maščobe, kot so olivno, bučno olje, kisla 

smetana, maslo, margarina, kokosova maščoba, svinjska mast …? Katere 
maščobe uporabljate najpogosteje?  

29. Si razmišljala, da bi se začela bolj zdravo prehranjevati, si kdaj spremenila svoje 
prehranjevalne navade?  

 

Telesna dejavnost 

30. Kako pogosto se ukvarjaš s športom oz. telesno dejavnostjo v prostem času?  
31. Kaj zate pomeni, da si telesno aktivna?  
32. Obiskuješ kakšno organizirano vadbo? Delaš kdaj vaje za raztezanje (pilates, 

joga)?  
33. Koliko dni v preteklem tednu si hodila vsaj 10 minut?  

Koliko dni? ______________ 

Koliko minut? ______________ 

 

Sedenje 

34. Pomisli na svoj običajni teden. Koliko v povprečju sediš (doma, na poti, v šoli, pred 
TV)? 

Količina sedenja med tednom:  
Količina sedenja med vikendom:  
V primeru da je dijakinja na vozičku: Koliko časa na dan si izven vozička? 
Med tednom: ______________ 
Med vikendom:______________ 
 

Spanje 

35. Ob približno kateri uri hodiš spat med tednom?  
36. Potrebuješ zjutraj bujenje?  
37. Imaš zvečer kakšen ritual, ki te umiri?  
38. Koliko ur na dan običajno spiš med delovnim tednom?  
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39. Ob kateri uri hodiš spat med vikendom?  
40. Koliko ur na dan običajno spiš med vikendom?  

 

Priloga 2: TRANSKRIPCIJE INTERVJUJEV 

Intervju 1 

Datum: 4. 11. 2021 

Letnica rojstva: 2000 

 

1. S kakšno vrsto gibalne oviranosti se soočaš? Dolgotrajno bolan otrok, cerebralna 
paraliza. Sicer lahko hodim, vendar veliko uporabljam voziček.  

2. Imaš še kakšno pridruženo bolezen, za katero ti je diagnozo postavil zdravnik? 
Ne.  

3. Jemlješ kakšna posebna zdravila? Ne.  
4. Kako pogosto te pregleda osebni zdravnik? Moja osebna zdravnica je v Slovenski 

Bistrici, samo ko sem bolna. Kakšna viroza. Npr. 7 let nazaj.  
5. Kaj pa specialist? Na Sočo hodim na fizioterapijo.  
6. Kakšne zdravstvene težave imaš najpogosteje (npr. bolečine v sklepih, kašelj, 

alergije, glavobol …)? Najpogosteje imam glavobole, zaradi stresa.  
 

Samoocena telesnega in duševnega zdravja  

Samoocena telesnega zdravja (zdravja na splošno) 

7. Kako ocenjuješ svoje zdravje »na splošno« (od 1 – zelo slabo – do 5 – zelo 
dobro)? Kako bi z besedami opisala svoje zdravstveno stanje? Ocenila bi s 5, saj 
sem enkrat na leto bolna. Zdrava sem, stvari, ki jih želim narediti, dam 100 % od 
sebe, včasih pač na drugačen način. Ne pomilujem se, ampak probam imeti 
visoke cilje, tako da stremim k pozitivnosti.  
 

Duševno zdravje 

8. Kako ocenjuješ svoje duševno zdravje »na splošno« (od 1 – zelo slabo – do 5 – 
zelo dobro)? Bi lahko kaj več povedala o svojem duševnem stanju, zdravju? 
Trenutno je v redu, tako da bi ga ocenila s 4. Ni bilo pa v redu v času korone. V 
času korone bi duševno zdravje ocenila z 2. Bila sem zelo osamljena, s cimro sva 
se morali pogovarjati po telefonu. Ni bilo druženja, bili smo zaprti med 4 stenami. 
Doživljala sem pritisk z vseh strani, saj moram na sploh dajati vtis perfektne 
dijakinje. V kolikor sem naredila kakšno napako, so vsi takoj govorili o tem. Strah 
me je napak. Začele so mi padati ocene zaradi osamljenosti v koroni. Ni bilo 
dobro. Bila sem tudi pod pritiskom zaradi mature in vsega skupaj. Bila sem kar na 
tleh. Vzgojiteljicam sem povedala, da ne znam več živet, imela sem tudi »mental 
breakedown«. Kasneje sem začela tudi hoditi k psihologinji. Ampak sedaj sem kar 
okej. Sedaj se znam osredotočiti nase in na pozitivne stvari. Iz vesele punce sem 
v roku dveh mesecev prišla na neko slabovoljno, mirno dekle. Sošolec me je nato 
prisilil, da grem k psihologu, saj nisem bila več zabavna. Kako so pa doma to 
sprejeli? Nihče mi ni verjel, rekli so, da pretiravam. Nismo ravno odprta družina. 
Povedala sem, da imam težave in da mi je hudo, ampak so rekli, da pretiravam. 
V tistem momentu sem si želela, da bi imela podporo družine, vendar je ni bilo. 
Kmalu je prišlo do tega, da nisem več spala, nisem več jedla. Po drugi strani pa 
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sem včasih spala celo noč in cel dan. Če bi zopet prišlo do zaprtja države, bi si 
želela, da ostanem v zavodu. Moja družina je velika, tako da doma nikoli nimam 
miru.  

9. Ali si se v zadnjih 14 dneh počutila napeto, pod stresom ali pod velikim pritiskom? 
Ja, sem se počutila pod stresom. Predvsem zaradi šole.  

10.  Kako obvladuješ napetosti, stres in pritiske, ki jih doživljaš v življenju? Največ z 
glasbo, petjem in pisanjem. S tem, da probam nekako svoje misli spraviti na papir, 
tudi če potem to vržem v smeti. Veliko tudi pojem, glasba mi zelo pomaga. Rada 
imam večere na morju, petje ob kitari. Drugače pa veliko pojem v sobi.  

11.  Ko se počutiš napeto, pod stresom ali velikim pritiskom, kaj meniš, da je vzrok za 
to? Največkrat je to moje mišljenje in pa moja visoka pričakovanja na vseh 
področjih. V šoli, v odnosih, povsod.  

12.  Uporabljaš kakšne tehnike spoprijemanja s stresom (tehnike dihanja, meditacija, 
vizualizacija, samohipnoza ipd.)? Ja, meditacijo. Predvsem ko imam panični 
napad, skušam umiriti dihanje. Usedem se na tla in se skušam umirit. Vendar ne 
moreš verjeti, kako težko je razumeti, kako težko se je umiriti.  
 

Okolje 

13.  Ali se lahko v kraju, kjer bivaš, varno sprehajaš, voziš z vozičkom? Ne, ker imamo 
v Poljčanah župana, ki nima posluha za invalide. Velikokrat sem dala pobudo, naj 
naredijo klančine, preuredijo pločnike, vendar nič ni bilo od tega. Že v šestem 
razredu smo bili pri njem, pa od takrat ni nič naredil. V Kamniku je drugače, to 
mesto poznam bolje kakor svoje.  

14.  Ali sistem javnega prevoza, kjer bivaš, ustreza tvojim potrebam? V Poljčanah ne. 
Imamo samo vlak, pri vlaku je pa tako, da če si potnik na vozičku, si v prostoru za 
tovor. Počutiš se zelo slabo. Nimamo subvencij, nimamo pomoči, niti stopnice. 
Zelo majhen prehod je, tudi mamice z vozičkom ne morejo nanj. V Kamniku pa je 
vlak dostopen, če želim it na avtobus, pa mi mora šofer pomagati zložiti voziček, 
jaz pa grem peš na avtobus. Tisti, ki pa so na vozičku, pa ga morajo nekako nesti 
na avtobus. V Kamniku si vsi prizadevajo, da so prijazni do invalidov. Kljub temu 
pa se dogaja, da ljudje strmijo vate, zato ker si pač invalid. Tekom let to sprejmeš.  

15.  Ali se ti zdi, da lahko sodeluješ pri odločitvah v skupnosti in pomagaš spreminjati 
svet na bolje v svojem kraju? Ja, ker sem bila pri volitvah članica stranke. Tako 
tudi moja družina. Do sedaj smo dosegli, da je banka dostopna, pa tudi vozni red 
vlaka je bolj prilagojen invalidom. Npr. vlak tudi malo dlje počaka, ne spelje ravno 
takoj. Tudi v občini so dogradili klančino. Tudi v osnovni šoli so naredili klančino 
pred šolo, po šoli in pa držalo na stranišču ter držala na stopnicah. Z dvigalom žal 
ni šlo. Dosegla sem tudi, da imajo invalidi oziroma osebe s posebnimi potrebami 
pouk spodaj. Nikoli nisem tiho, zavzamem se za svoj prav. Kot sem rekla, kar si 
zamislim, to dosežem.  
 

Kajenje 

16.  Ali kadiš? Zakaj? Ne kadim. Sem probala, nekako pod prisilo. Nekdo mi je 
dobesedno dal cigareto v usta. Ni mi bilo všeč. Se pa družim s kadilci, vendar 
nikoli nisem želela kaditi. Grem pa z njimi na kavo.  

17.  Koliko cigaret na dan pokadiš? / 
18. Bi rada opustila kajenje? / 
19. Si že kdaj poskusila opustiti kajenje? / 
20. Katere tobačne izdelke uporabljaš (tobak, fuge, elektronska cigareta…)? / 
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Alkohol 

21.  Ali si v zadnjih 12 mesecih pila pijače, ki vsebujejo alkohol (pivo, vino, žgane 
pijače, radler …)? Sem, recimo, da sem skupaj popila en kozarec vina.  

22.  Če ja, kako pogosto? Za novo leto, rojstni dan, pa še to en požirek.  
23.  Če si v zadnjih 12 mesecih kdaj pila alkohol, koliko posamezne pijače si običajno 

popila, takrat ko si jo? Po navadi kakšen požirek vina.  
24.  Si v zadnjih 12 mesecih kaj spremenila navade, povezane s pitjem alkohola? Ne.  

 

Prehranjevalne navade 

25.  Koliko obrokov poješ na dan (npr. zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, 
popoldanska malica, večerja)? Pet. Čeprav zadnje čase malo manj, mogoče celo 
dva. Kosilo, večerjo, malico občasno, saj nimam odmora v šoli. Končam ob 19.15, 
tako da po navadi nimam časa biti prisotna pri pripravi večerje.  

26.  Ali uživaš mlečne izdelke ter kakšne (polnomastne, z manj maščobami)? Jih 
uživam. Po navadi polnomastne, ker sta sestri živilska tehnika in pravita, da je 
najboljše polnomastno. Ko smo bili mlajši, smo vedno pili domače mleko. Ko smo 
preklopili na kupljeno mleko, nam ni bilo všeč.  

27.  Ali pripravljeno hrano kaj dodatno soliš? Včasih, ampak samo, če kdo pozabi 
soliti. Drugače pa ne.  

28.  Ali v vašem gospodinjstvu uporabljate maščobe, kot so olivno, bučno olje, kisla 
smetana, maslo, margarina, kokosova maščoba, svinjska mast …? Katere 
maščobe uporabljate najpogosteje? Uporabljamo. Bučno olje sami pridelujemo za 
domačo rabo. Veliko uporabljamo naravno maščobo, maslo, olja se izogibamo. 
Včasih olja le toliko, da se ne zažge hrana.  
Torej meniš, da se zdravo prehranjuješ? Da.  

29.  Si razmišljala, da bi se začela bolj zdravo prehranjevati, si kdaj spremenila svoje 
prehranjevalne navade? Ne bi nič spremenila. Telo mora biti v ravnovesju med 
zdravo in nezdravo prehrano. Tudi pri bio izdelkih ni vedno najbolje. Velikokrat 
označijo z bio, pa ni. Zagovarjam zlato sredino. Tudi zelenjavo sami pridelujemo 
in je veliko pojem. Tudi v skupini kupujemo zdravo prehrano.  

Telesna dejavnost 

30.  Kako pogosto se ukvarjaš s športom oz. telesno dejavnostjo v prostem času? 
Zjutraj pol ure razteznih vaj, hodim, vozim se z vozičkom okrog zavoda, da 
nabiram kondicijo. Velikokrat grem v Kamnik z vozičkom. Po navadi peš lahko 
prehodim približno pol kilometra.  

31.  Kaj zate pomeni, da si telesno aktivna? Da se gibam, da sem aktivna, da hodim, 
da se vozim z vozičkom. Itak moram biti ves čas zaposlena. Zjutraj delam vaje za 
noge, roke, za celo telo, za glavo, različno.  

32.  Obiskuješ kakšno organizirano vadbo? Ne. Sem pa hodila na tekaško stezo v 
telovadnico, pa tudi na namizni tenis sem hodila. Želim si hoditi na plavanje. Delaš 
kdaj vaje za raztezanje (pilates, joga)? Delam svoje vaje za raztezanje, ne prav 
teh položajev.  

33.  Koliko dni v preteklem tednu si hodila vsaj 10 minut? 

Koliko dni? 7 dni. Vsak dan hodim.  

Koliko minut? Sigurno vsak dan 1 uro vse skupaj, vendar ne v kosu.  

Sedenje 
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34.  Pomisli na svoj običajni teden. Koliko v povprečju sediš (doma, na poti, v šoli, 
pred TV)? 

Količina sedenja med tednom: večino časa, šola, računalnik, učenje … 
Količina sedenja med vikendom: podobno. 
V primeru da je dijakinja na vozičku: Koliko časa na dan si izven vozička? 
Med tednom: približno 1 uro. 
Med vikendom: tudi. 

Spanje 

35.  Ob približno kateri uri hodiš spat med tednom? Okrog 22h, včasih tudi kasneje. 

Trudim se, da grem spat ob 22.00–23.00 enkrat, imam kar veliko dela. Me pa 

moti, da nočna služba ponoči hodi na obhode in me zbujajo. Vedno rečem, da 
bom šla pravočasno spat, pa se potem kaj zavleče.  

36.  Potrebuješ zjutraj bujenje? Ne. Sama se zbudim.  
37.  Imaš zvečer kakšen ritual, ki te umiri? Vsaj 2 uri pred spanjem ne jem in zvečer 

pijem vodo.  
38.  Koliko ur na dan običajno spiš med delovnim tednom? Spim do 7.00, tako da 

spim približno 9 ur.  
39.  Ob kateri uri hodiš spat med vikendom? Tudi okrog 22.00.  
40.  Koliko ur na dan običajno spiš med vikendom? Enako kot med tednom.  

 

Intervju 2 

Datum: 9. 11. 2021 

Letnica rojstva: 1998 

1. S kakšno vrsto gibalne oviranosti se soočaš? Diplegija, cerebralna paraliza, 
skolioza. Poleg tega še disleksija, astma. 

2. Imaš še kakšno pridruženo bolezen, za katero ti je diagnozo postavil zdravnik? 
Astmo.  

3. Jemlješ kakšna posebna zdravila? Za astmo in za alergije.  
4. Kako pogosto te pregleda osebni zdravnik? Samo ko sem bolna, to ni pogosto.  
5. Kaj pa specialist? Hodim k pulmologu za astmo in k ortopedu.  
6. Kakšne zdravstvene težave imaš najpogosteje (npr. bolečine v sklepih, kašelj, 

alergije, glavobol …)? Bolečine v hrbtenici, v križnem delu.  

 

Samoocena telesnega in duševnega zdravja  

Samoocena telesnega zdravja (zdravja na splošno) 

7. Kako ocenjuješ svoje zdravje »na splošno« (od 1 – zelo slabo – do 5 – zelo dobro)? 
Kako bi z besedami opisala svoje zdravstveno stanje? Bi kar ocenila s 5, čeprav 
imam kar slab imunski sistem, hitro se nalezem kakšne viroze. Ampak vseeno se 
počutim zdravo.  

Duševno zdravje 

8. Kako ocenjuješ svoje duševno zdravje »na splošno« (od 1 – zelo slabo – do 5 – 
zelo dobro)? Bi lahko kaj več povedala o svojem duševnem stanju, zdravju? Imela 
sem v preteklosti kar nekaj težav, tudi v zadnjem času imam obdobja, ko sem pod 
stresom. Vedno ko imam takšno obdobje, se nekako probam »spravit k sebi«. 
Duševno zdravje bi ocenila s 3.  
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9. Ali si se v zadnjih 14 dneh počutila napeto, pod stresom ali pod velikim pritiskom? 
Ja, oboje.  

10.  Kako obvladuješ napetosti, stres in pritiske, ki jih doživljaš v življenju? Probam 
odmislit ali pa grem ven s prijatelji, pogovorim se s kakšno osebo. V šoli grem 
včasih k psihologu ali pa se pogovorim doma. Doma me razumejo.  

11.  Ko se počutiš napeto, pod stresom ali velikim pritiskom, kaj meniš, da je vzrok za 
to? Veliko dejavnikov je. Šola, ljubezenske težave. Bi rekla, da skoraj največkrat 
ljubezenske težave. Včasih mi gre na živce, če se kdo prepira v moji bližini, takrat 
dobim panični napad, težko diham, duši me.  

12.  Uporabljaš kakšne tehnike spoprijemanja s stresom (tehnike dihanja, meditacija, 
vizualizacija, samohipnoza ipd.)? Globoko vdihnem in nekako pomaga. Ne pa 
vedno. Velikokrat svoja čustva potlačim, včasih pa jih premagam.  

Okolje 

13.  Ali se lahko v kraju, kjer bivaš, varno sprehajaš, voziš z vozičkom, kolesariš? Ja. 
Ker moja gibalna oviranost ni tako huda, se lahko gibam skoraj povsod. V 
Trebnjem imam malo težav, ker je veliko Romov in se jih bojim. V Kamniku pa se 
počutim varno. Sem imela slabe izkušnje, tako da v Trebnjem sem bolj doma.  

14.  Ali sistem javnega prevoza, kjer bivaš, ustreza tvojim potrebam? Da, se pa redko 
vozim.  

15.  Ali se ti zdi, da lahko sodeluješ pri odločitvah v skupnosti in pomagaš spreminjati 
svet na bolje v svojem kraju? Lahko.  

Kajenje 

16.  Ali kadiš? Zakaj? Kadim, ker me pomirja. Vedno me je vleklo kajenje, ker sem se 
družila s takimi ljudmi, ki so tudi kadili in tako sem pričela kaditi. Po navadi, ko 
sem živčna, grem kadit in me pomiri. Kako pa to vpliva na astmo? Ja, bolj slabo.  

17.  Koliko cigaret na dan pokadiš? Včasih sem tudi celo škatlico, trenutno pa tam do 
pol škatlice, lahko tudi manj.  

18.  Bi rada opustila kajenje? Ja, bi rada, sem tudi že hotela nehat, samo potem 
nekako nikoli nisem. Vmes sem kadila »Ikos«, ki manj smrdi, saj so mi včasih 
kakšni fantje rekli, da smrdim po cigaretah. Paše mi, tako da nisem nikoli 
dokončno nehala.  

19.  Si že kdaj poskusila opustiti kajenje? Velikokrat, neštetokrat. Tudi zaradi astme 
sem želela nehat kadit, ker pač ni okej, večino časa sem hotela nehat, ker mi je 
kdo rekel, da smrdim. Ampak sem si potem rekla, da me ta fant mora sprejet 
takšno, kot sem. Včasih sem zdržala en dan, več pa že ne.  

20.  Katere tobačne izdelke uporabljaš (tobak, fuge, elektronska cigareta …)? 
Navadne cigarete pač, nekaj časa elektronsko cigareto.  

Alkohol 

21.  Ali si v zadnjih 12 mesecih pila pijače, ki vsebujejo alkohol (pivo, vino, žgane 
pijače, radler…)? Ja, sem. Po navadi žgano pijačo. Kakšen jeger. Včasih pa tudi 
kakšno energijsko pijačo, sploh če se moram učit.  

22.  Če ja, kako pogosto? Enkrat na teden ali pa enkrat na mesec.  
23.  Če si v zadnjih 12 mesecih kdaj pila alkohol, koliko posamezne pijače si običajno 

popila, takrat ko si jo? Eno ali dve pijači. Včasih tudi toliko, da sem bila pijana, 
ampak to, ko sem bila mlajša. Občasno sem imela težave, ko sem pila, sploh ker 
sem malo preveč povedala.  

24.  Si v zadnjih 12 mesecih kaj spremenila navade, povezane s pitjem alkohola? Ja, 
v preteklosti sem več pila, zadnje leto pa manj.  
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Prehranjevalne navade 

25.  Koliko obrokov poješ na dan (npr. zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, 
popoldanska malica, večerja)? Dva obroka. Kosilo in večerjo. Zjutraj mi ne paše 
in ne morem jesti. Malice pa mi tudi ne pašejo, mogoče kdaj kakšno sadje.  

26.  Ali uživaš mlečne izdelke ter kakšne (polnomastne, z manj maščobami)? Ja, brez 
laktoze.  

27.  Ali pripravljeno hrano kaj dodatno soliš? Samo če je res premalo soljena. Tako 
da včasih. Pretiravam pa ne.  

28.  Ali v vašem gospodinjstvu uporabljate maščobe, kot so olivno, bučno olje, kisla 
smetana, maslo, margarina, kokosova maščoba, svinjska mast …? Katere 
maščobe uporabljate najpogosteje? Uporabljamo zdrave maščobe. Olivno olje 
ipd.  

29.  Si razmišljala, da bi se začela bolj zdravo prehranjevati, si kdaj spremenila svoje 
prehranjevalne navade? Ja, imela sem diete. Tudi drugi so mi svetovali kdaj 
kakšno dieto. Hodila sem tudi v fitnes, ampak predvsem zaradi teže. Včasih sem 
tudi preveč shujšala, potem sem se spet zredila. Izogibam se, da bi zvečer jedla. 
Bolj gledam na hrano zaradi svoje postave kakor zaradi same zdrave prehrane.  

Telesna dejavnost 

30. Kako pogosto se ukvarjaš s športom oz. telesno dejavnostjo v prostem času? 
Samo pri športni vzgoji. V prostem času pa včasih kakšen sprehod.  

31. Kaj zate pomeni, da si telesno aktivna? Da grem s psičko na sprehod. Tako se 
razgiba ona in jaz. To zelo rada počnem.   

32. Obiskuješ kakšno organizirano vadbo? Ne. Nekaj časa sem igrala namizni tenis. 
Sedaj samo občasno. Delaš kdaj vaje za raztezanje (pilates, joga)? Samo na 
fizioterapiji dvakrat na teden.  

33. Koliko dni v preteklem tednu si hodila vsaj 10 minut? Po večini vsak dan, s skupino 
gremo velikokrat na sprehod.  

Koliko dni? 7 dni 

Koliko minut? Približno 15 min, včasih pa tudi več.  

Sedenje 

34. Pomisli na svoj običajni teden. Koliko v povprečju sediš (doma, na poti, v šoli, pred 
TV)? 

Količina sedenja med tednom: 10 ur , v šoli veliko sedimo, s prijatelji sedimo, 
učim se v leže po večini.  
Količina sedenja med vikendom: 6 ur. Doma se več gibljem.  

Spanje 

35.  Ob približno kateri uri hodiš spat med tednom? Tam ob polnoči, ob 1.00. 
36.  Potrebuješ zjutraj bujenje? Ja. Zjutraj me po navadi zbudijo.  
37.  Imaš zvečer kakšen ritual, ki te umiri? Da sem na telefonu nekaj časa, da se s 

kom pogovarjam. V zavodu in doma.  
38.  Koliko ur na dan običajno spiš med delovnim tednom? Približno 7 ur.  
39.  Ob kateri uri hodiš spat med vikendom? Še kasneje kot ob 1.00. Še vseeno se 

trudim, da grem čim prej spat. Hodiš kaj ven? Ne, med korono sploh nisem, samo 
doma nimam toliko prijateljev. Bolj se družim s temi iz zavoda.  

40.  Koliko ur na dan običajno spiš med vikendom? Zjutraj dlje časa spim, tako da 
med vikendom približno 9 ur.  
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Intervju 3 

Datum: 11. 11. 2021 

Letnica rojstva: 2002 

1. S kakšno vrsto gibalne oviranosti se soočaš? Desnostranska hemipareza. 
2. Imaš še kakšno pridruženo bolezen, za katero ti je diagnozo postavil zdravnik? 

Epilepsijo. 
3. Jemlješ kakšna posebna zdravila? Kepra za epilepsijo, magnezij. 
4. Kako pogosto te pregleda osebni zdravnik? Na sistematskem pregledu.  
5. Kaj pa specialist? Do sedaj sem bila na pediatrični in na Soči.  
6. Kakšne zdravstvene težave imaš najpogosteje (npr. bolečine v sklepih, kašelj, 

alergije, glavobol …)? Pojavljajo se mi krči, vendar ne vedo, zakaj. Pa mravljinci.  

Samoocena telesnega in duševnega zdravja  

Samoocena telesnega zdravja (zdravja na splošno) 

7. Kako ocenjuješ svoje zdravje »na splošno« (od 1 – zelo slabo – do 5 – zelo 
dobro)? Kako bi z besedami opisala svoje zdravstveno stanje? 4. Pač ni idealno. 
Še vedno me ovira pri tem, da ne morem imeti izpita za avto. Ne morem dva 
kozarca naenkrat nesti. Veliko stvari sem se navadila, vseeno, ko pa je polna 
skodelica, pa ne morem nesti dveh. Včasih zaradi tega izgubim samozavest.  
 
Duševno zdravje 

8. Kako ocenjuješ svoje duševno zdravje »na splošno« (od 1 – zelo slabo – do 5 – 
zelo dobro)? Bi lahko kaj več povedala o svojem duševnem stanju, zdravju? 4. 
Spet odvisno od dneva. Nimam posebnih težav. V preteklosti sem hodila k 
psihiatru, saj sem imela občutek, da me nekdo snema. To sem resno verjela. 
Potem sem dobila posebna zdravila, sem imela tudi posledice s hormoni. Ko sem 
zamenjala šolo, je pa veliko bolje. Na svet gledam pozitivno. Ne jamram, 
verjamem, da če v nekaj verjameš, lahko to dosežeš. Učitelji v osnovni niso vedeli, 
kako se do mene obnašati, tudi pri športni niso vedeli, kako prilagoditi pouk. Tudi 
sošolci so bili nesramni. Tudi učitelji niso imeli pravega pristopa, niso vedeli, kako 
reagirati, če so me drugi zafrkavali. V življenju imam res točno vizijo, kaj želim, in 
to bom dosegla. Imam res dobre ocene in to mi pomaga pri samozavesti. V 
zadnjem letu pa komi čakam, da grem ven, ker nisem navajena takih omejitev.  

9. Ali si se v zadnjih 14 dneh počutila napeto, pod stresom ali pod velikim pritiskom? 
Sem bila, ampak bolj pod pozitivnim stresom zaradi enega projekta.  

10.  Kako obvladuješ napetosti, stres in pritiske, ki jih doživljaš v življenju? Probam se 
usmerit na pozitivno prihodnost.  

11.  Ko se počutiš napeto, pod stresom ali velikim pritiskom, kaj meniš, da je vzrok za 
to? Kakšni testi, npr. za matematiko. 

12.  Uporabljaš kakšne tehnike spoprijemanja s stresom (tehnike dihanja, meditacija, 
vizualizacija, samohipnoza ipd.)? Odklopim se, ko grem na sprehod, si dam 
muziko ali pa poslušam motivacijske govorce. Takrat razmišljam o svoji 
prihodnosti in vem, da ne smem odnehat, ne glede na to, kaj pravijo drugi.  
 

Okolje 

13.  Ali se lahko v kraju, kjer bivaš, varno sprehajaš, voziš z vozičkom, kolesariš? Ja.  
14.  Ali sistem javnega prevoza, kjer bivaš, ustreza tvojim potrebam? Ja.  
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15.  Ali se ti zdi, da lahko sodeluješ pri odločitvah v skupnosti in pomagaš spreminjati 
svet na bolje v svojem kraju? Ja.  

Kajenje 

16. Ali kadiš? Ne.  
17. Koliko cigaret na dan pokadiš? / 
18. Bi rada opustila kajenje? / 
19. Si že kdaj poskusila opustiti kajenje? / 
20. Katere tobačne izdelke uporabljaš (tobak, fuge, elektronska cigareta…)? / 

Alkohol 

21.  Ali si v zadnjih 12 mesecih pila pijače, ki vsebujejo alkohol (pivo, vino, žgane 
pijače, radler …)? Ne.  

22.  Če ja, kako pogosto? / 
23.  Če si v zadnjih 12 mesecih kdaj pila alkohol, koliko posamezne pijače si običajno 

popila, takrat ko si jo? / 
24.  Si v zadnjih 12 mesecih kaj spremenila navade, povezane s pitjem alkohola? / 

Prehranjevalne navade 

25. Koliko obrokov poješ na dan (npr. zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska 
malica, večerja)? 3–4. Izpustim popoldansko ali dopoldansko malico.  

26.  Ali uživaš mlečne izdelke ter kakšne (polnomastne, z manj maščobami)? Da. Nič 
ne gledam. Imamo pa tukaj vse bio.  

27.  Ali pripravljeno hrano kaj dodatno soliš? Ne.  
28.  Ali v vašem gospodinjstvu uporabljate maščobe, kot so olivno, bučno olje, kisla 

smetana, maslo, margarina, kokosova maščoba, svinjska mast …? Katere 
maščobe uporabljate najpogosteje? Ja, smo pozorni. Margarina za zniževanje 
holesterola. Sojina smetana, mleko brez laktoze.  

29.  Si razmišljala, da bi se začela bolj zdravo prehranjevati, si kdaj spremenila svoje 
prehranjevalne navade? Sem zadovoljna.  

Telesna dejavnost 

30.  Kako pogosto se ukvarjaš s športom oz. telesno dejavnostjo v prostem času? 
Vsak dan grem na sprehod, športna, fizia dvakrat.  

31.  Kaj zate pomeni, da si telesno aktivna? Da hodim, da kurim kalorije. Da hodim, 
da kurim kalorije, da si prepucam misli.  

32.  Obiskuješ kakšno organizirano vadbo? Ne. Delaš kdaj vaje za raztezanje (pilates, 
joga)? Mogla bi jih, samo jih ne.  

33.  Koliko dni v preteklem tednu si hodila vsaj 10 minut?  

Koliko dni? 5–6 dni. 

Koliko minut? 30–60 min. 

Sedenje 

34.  Pomisli na svoj običajni teden. Koliko v povprečju sediš (doma, na poti, v šoli, 
pred TV)? 

Količina sedenja med tednom: ene 9 ur.  
Količina sedenja med vikendom: pa približno 4 ure.  
 

Spanje 

35.  Ob približno kateri uri hodiš spat med tednom? Ob 23.00. 
36.  Potrebuješ zjutraj bujenje? Ne.  
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37.  Imaš zvečer kakšen ritual, ki te umiri? Ne. Delam stvari, ki mi jih čez dan ne uspe.  
38.  Koliko ur na dan običajno spiš med delovnim tednom? Do 6.00, torej 7 ur.  
39.  Ob kateri uri hodiš spat med vikendom? Polnoči, pa do 9.00. Včasih še popoldne.  
40.  Koliko ur na dan običajno spiš med vikendom? Tam, 9 ur.  

 
 

Intervju 4 

Datum: 16. 11. 2021 

Letnica rojstva: 2000 

1. S kakšno vrsto gibalne oviranosti se soočaš? Težave s hojo; poškodba 
medenice, zlom obeh gležnjev, dva poškodovana vretenca, spremenjena 
morfologija telesa. Zamaknjena medenica, slabša gibljivost na sploh. Do poletja 
sem hodila z berglami, sedaj pa lahko tudi kakšen kilometer prehodim. To se je 
zgodilo, ker sem skočila z mosta, 25 m globoko, na cesto. Imela sem tudi 3 kapi.  

2. Imaš še kakšno pridruženo bolezen, za katero ti je diagnozo postavil zdravnik? 
Ne.  

3. Jemlješ kakšna posebna zdravila? Antidepresive, za razpoloženje, zdravila proti 
strjevanju krvi.  

4. Kako pogosto te pregleda osebni zdravnik? Samo ko sem bolna.  
5. Kaj pa specialist? Psihiater, nekaj časa urolog, nevrolog.  
6. Kakšne zdravstvene težave imaš najpogosteje (npr. bolečine v sklepih, kašelj, 

alergije, glavobol …)? Bolečine v sklepih, hrbtenici.  

Samoocena telesnega in duševnega zdravja  

Samoocena telesnega zdravja (zdravja na splošno) 

7. Kako ocenjuješ svoje zdravje »na splošno« (od 1 – zelo slabo – do 5 – zelo 
dobro)? Kako bi z besedami opisala svoje zdravstveno stanje? 5. Razen to, da 
sem skeletno deformirana, tudi živci so nekako uničeni, tako da uporabljam 
kateter, ostalo pa je vse okej. Sem relativno zdrava.  
Duševno zdravje 

8. Kako ocenjuješ svoje duševno zdravje »na splošno« (od 1 – zelo slabo – do 5 – 
zelo dobro)? Bi lahko kaj več povedala o svojem duševnem stanju, zdravju? 
Trenutno s 3. Bilo pa je zelo slabo, glede na to, da sem skušala narediti samomor. 
Po tem sem se nekako spravila k sebi in sedaj živim, kot živim.  

9. Ali si se v zadnjih 14 dneh počutila napeto, pod stresom ali pod velikim pritiskom? 
Zelo možno, da sem se, nekako se tako počutim ves čas.  

10.  Kako obvladuješ napetosti, stres in pritiske, ki jih doživljaš v življenju? Probam jih 
reševati z različnimi substancami; nikotin, kofein, hrana, imela sem tudi bulimijo, 
THC, rezanje, ampak ne pomaga. Trenutno se sprašujem, kar narediti, ko nič ne 
pomaga. Si kdaj poskušala s kakšnimi blažjimi oblikami umirjanja? Ne. Pač, 
psihiater mi pomaga. Ugotovila sem, da tudi ko imam vse urejeno, sem živčna in 
moje telo je v stresu. Živčna sem. Imaš kakšne prijatelje? Imela sem enega 
prijatelja, sedaj ga ni več tukaj. Imam še eno prijateljico, ampak ona misli, da sva 
midve prijateljici, men gre pa na živce.  

11.  Ko se počutiš napeto, pod stresom ali velikim pritiskom, kaj meniš, da je vzrok za 
to? Moje pomanjkanje varnosti. Niso odnosi, ni šola, pač to moje stanje. 

12.  Uporabljaš kakšne tehnike spoprijemanja s stresom (tehnike dihanja, meditacija, 
vizualizacija, samohipnoza ipd.)? Nisem proti, ampak nič mi me pomaga. Nimam 
niti idej, kaj bi lahko naredila. Včasih mi pomaga risanje, nekaj časa sem risala, 
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včasih je pomagalo, včasih sem se pa še bolj zanič počutila, ker so bile slike zanič. 
Sem že spraševala psihologinjo, pa nisva prišli do odgovora.  

Okolje 

13.  Ali se lahko v kraju, kjer bivaš, varno sprehajaš, voziš z vozičkom, kolesariš? Ja.  
14.  Ali sistem javnega prevoza, kjer bivaš, ustreza tvojim potrebam? Ja.  
15.  Ali se ti zdi, da lahko sodeluješ pri odločitvah v skupnosti in pomagaš spreminjati 

svet na bolje v svojem kraju? Ja.  

Kajenje 

16.  Ali kadiš? Zakaj? Začela sem že zelo kmalu, potem sem nehala, potem sem 
občasno kadila. Potem sem začela delati in sem bila živčna pred šihtom in sem 
kadila. Nekje letos poleti.  

17.  Koliko cigaret na dan pokadiš? Tam 2–4.  
18.  Bi rada opustila kajenje? Ne, sedaj mi je všeč ideja, da lahko dobim raka in 

umrem.  
19.  Si že kdaj poskusila opustiti kajenje? Ne.  
20.  Katere tobačne izdelke uporabljaš (tobak, fuge, elektronska cigareta…)? 

Cigarete, včasih travo. Bolj malo.  

Alkohol 

21.  Ali si v zadnjih 12 mesecih pila pijače, ki vsebujejo alkohol (pivo, vino, žgane 
pijače, radler …)? Sem.  

22.  Če ja, kako pogosto? Bolj poredko. Enkrat na dva meseca. Ne pijem veliko. 
Alkohol ni moja stvar.  

23.  Če si v zadnjih 12 mesecih kdaj pila alkohol, koliko posamezne pijače si običajno 
popila, takrat ko si jo? Kakšen radler, kakšen gin tonik. Parkrat sem se ga res ful 
napila, pa ni bilo okej. Sem bruhala. Alkohol ni zame.  

24.  Si v zadnjih 12 mesecih kaj spremenila navade, povezane s pitjem alkohola? Ne.  

Prehranjevalne navade 

25.  Koliko obrokov poješ na dan (npr. zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, 
popoldanska malica, večerja)? Samo dva. Malico in kosilo. Tudi s hrano sem v 
konfliktnem odnosu. Če jem, se hitro zgodi, da pojem preveč.  

26.  Ali uživaš mlečne izdelke ter kakšne (polnomastne, z manj maščobami)? Jem. 
Vseeno mi je.  

27.  Ali pripravljeno hrano kaj dodatno soliš? Redko.  
28.  Ali v vašem gospodinjstvu uporabljate maščobe, kot so olivno, bučno olje, kisla 

smetana, maslo, margarina, kokosova maščoba, svinjska mast …? Katere 
maščobe uporabljate najpogosteje? Mačeha je obsedena z zdravo prehrano. 
Drugače pa ne.  

29.  Si razmišljala, da bi se začela bolj zdravo prehranjevati, si kdaj spremenila svoje 
prehranjevalne navade? Ja, hotela sem it na keto dieto, da bi shujšala, pa me 
doma niso pustili. Večino časa sem zaspana in sem slišala, da bi to lahko 
pomagalo.  
 
 

Telesna dejavnost 

30.  Kako pogosto se ukvarjaš s športom oz. telesno dejavnostjo v prostem času? Se 
ne.  
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31.  Kaj zate pomeni, da si telesno aktivna? To, da hodim. Npr. jutri grem v Ljubljano 
in bom veliko hodila. Ampak to je redko. Mi pa to ne pomeni prav veliko. Hodim, 
če moram. Nerada se preveč gibam.  

32.  Obiskuješ kakšno organizirano vadbo? Ne. Delaš kdaj vaje za raztezanje (pilates, 
joga)? Ne. Edino, kar je pri športni vzgoji.  

33.  Koliko dni v preteklem tednu si hodila vsaj 10 minut? Nisem.  

Koliko dni? 0  

Koliko minut? 0 

Sedenje 

34. Pomisli na svoj običajni teden. Koliko v povprečju sediš (doma, na poti, v šoli, pred 
TV)? 

Količina sedenja med tednom: 12–14 ur 
Količina sedenja med vikendom: 11–13 ur 

Spanje 

35.  Ob približno kateri uri hodiš spat med tednom? Ob 23.00 ali 23.30. 
36.  Potrebuješ zjutraj bujenje? Ne. Imam budilko. Okrog 7.00.  
37.  Imaš zvečer kakšen ritual, ki te umiri? Ne.  
38.  Koliko ur na dan običajno spiš med delovnim tednom? 8 ur.  
39.  Ob kateri uri hodiš spat med vikendom? 23.00 ali 23.30.  
40.  Koliko ur na dan običajno spiš med vikendom? Malo več.  

 

Intervju 5 

Datum: 7. 12. 2021 

Letnica rojstva: 1998 

1. S kakšno vrsto gibalne oviranosti se soočaš? Cerebralna paraliza, lažja oblika. 
Hodim s hoduljo ali s pomočjo drugih.  

2. Imaš še kakšno pridruženo bolezen, za katero ti je diagnozo postavil zdravnik? 
Poleg tega sem slabovidna, imam tudi težave z ravnotežjem, tremor v rokah, 
imela sem tudi osteopenijo.  

3. Jemlješ kakšna posebna zdravila? Ne, samo kalcijev karbonat in D3.  
4. Kako pogosto te pregleda osebni zdravnik? Po potrebi, enkrat letno recimo.  
5. Kaj pa specialist? To sem hodila bolj v otroštvu, sedaj pa ne več.  
6. Kakšne zdravstvene težave imaš najpogosteje (npr. bolečine v sklepih, kašelj, 

alergije, glavobol …)? Nimam posebnih zdravstvenih težav.  

Samoocena telesnega in duševnega zdravja  

Samoocena telesnega zdravja (zdravja na splošno) 

7. Kako ocenjuješ svoje zdravje »na splošno« (od 1 – zelo slabo – do 5 – zelo 
dobro)? Kako bi z besedami opisala svoje zdravstveno stanje? 4. Sem precej 
zdrava, malokrat zbolim. Na gibalno oviranost sem se pa tako navadila.  
 
 
Duševno zdravje 

8. Kako ocenjuješ svoje duševno zdravje »na splošno« (od 1 – zelo slabo – do 5 – 
zelo dobro)? Bi lahko kaj več povedala o svojem duševnem stanju, zdravju? V 
redu, ocenila bi ga s 4.  
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9. Ali si se v zadnjih 14 dneh počutila napeto, pod stresom ali pod velikim pritiskom? 
Sedaj ne, ko sem doma. Ko sem v zavodu, pa se večkrat tako počutim, samo ne 
preveč.  

10.  Kako obvladuješ napetosti, stres in pritiske, ki jih doživljaš v življenju? Po navadi 
si pomagam s kakšnim posnetkom vodene meditacije in se tako sprostim in 
odmislim skrbi. Velikokrat se pogovorim s kakšno prijateljico, mamo, z 
vzgojiteljico.  

11.  Ko se počutiš napeto, pod stresom ali velikim pritiskom, kaj meniš, da je vzrok za 
to? Največkrat kakšen spor s prijateljico. Velikokrat me spravi iz tira, če kaj ne gre 
tako, kot sem pričakovala. Npr. sedaj bi morala iti nazaj v zavod, pa sem zbolela. 
To me je prizadelo. Prav tako bi morala iti k babici, pa sedaj ne morem iti. V 
zadnjem času mi je bilo dostikrat hudo zaradi korone, ker nisem mogla v zavod.  

12.  Uporabljaš kakšne tehnike spoprijemanja s stresom (tehnike dihanja, meditacija, 
vizualizacija, samohipnoza ipd.)? To, kar sem omenila, pogovor in pa meditacija. 
Rada grem tudi ven na sprehod.  

Okolje 

13.  Ali se lahko v kraju, kjer bivaš, varno sprehajaš, voziš z vozičkom, kolesariš? 
Nekaj klančin je, ampak premalo. Lahko bi bilo bolj prilagojeno.  

14.  Ali sistem javnega prevoza, kjer bivaš, ustreza tvojim potrebam? Ga sploh ne 
uporabljam. Je tudi kar naporno, ker bi mi moral nekdo nesti hoduljo na avtobus 
ali na vlak. Raje greva z mami z avtom.  

15.  Ali se ti zdi, da lahko sodeluješ pri odločitvah v skupnosti in pomagaš spreminjati 
svet na bolje v svojem kraju? Ne.  

Kajenje 

16.  Ali kadiš? Zakaj? Ne kadim.  
17.  Koliko cigaret na dan pokadiš? / 
18.  Bi rada opustila kajenje? / 
19.  Si že kdaj poskusila opustiti kajenje? / 
20.  Katere tobačne izdelke uporabljaš (tobak, fuge, elektronska cigareta …)? / 

Alkohol 

21.  Ali si v zadnjih 12 mesecih pila pijače, ki vsebujejo alkohol (pivo, vino, žgane 
pijače, radler …)? Samo za nazdravit kakšen požirek vina, saj je moj stric 
vinogradnik.  

22.  Če ja, kako pogosto? Za kakšen rojstni dan. Morda dvakrat na leto.  
23.  Če si v zadnjih 12 mesecih kdaj pila alkohol, koliko posamezne pijače si običajno 

popila, takrat ko si jo? Dva požirka vina.  
24.  Si v zadnjih 12 mesecih kaj spremenila navade, povezane s pitjem alkohola? Ne.  

Prehranjevalne navade 

25.  Koliko obrokov poješ na dan (npr. zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, 
popoldanska malica, večerja)? Vseh 5 obrokov.  

26.  Ali uživaš mlečne izdelke ter kakšne (polnomastne, z manj maščobami)? Da, kar 
polnomastne.  

27.  Ali pripravljeno hrano kaj dodatno soliš? Ne.  
28.  Ali v vašem gospodinjstvu uporabljate maščobe, kot so olivno, bučno olje, kisla 

smetana, maslo, margarina, kokosova maščoba, svinjska mast …? Katere 
maščobe uporabljate najpogosteje? Z mami gledava, da uporabljava kokosovo 
olje in olivno olje. Pojem veliko sadja in zelenjave, ajdovo, proseno kašo, kvinojo 
in te stvari.  
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29.  Si razmišljala, da bi se začela bolj zdravo prehranjevati, si kdaj spremenila svoje 
prehranjevalne navade? Ne, tako mi je v redu.  

Telesna dejavnost 

30.  Kako pogosto se ukvarjaš s športom oz. telesno dejavnostjo v prostem času? 
Vsak dan 20 minut vozim sobno kolo, če je lepo vreme, grem na sprehod za eno 
uro.  

31.  Kaj zate pomeni, da si telesno aktivna? To, da grem na sprehod in se malo 
sprostim.  

32.  Obiskuješ kakšno organizirano vadbo? Delaš kdaj vaje za raztezanje (pilates, 
joga)? Pred korono sem jo obiskovala, plavanje, jahanje. Sedaj pa ne. V zavodu 
smo imeli tudi jogo. Drugače pa ne.  

33.  Koliko dni v preteklem tednu si hodila vsaj 10 minut? Vsak dan.  

Koliko dni? 6 dni. 

Koliko minut? 40–60 min. 

Sedenje 

34. Pomisli na svoj običajni teden. Koliko v povprečju sediš (doma, na poti, v šoli, pred 
TV)? 

Količina sedenja med tednom: Sigurno 10 ur. Ker zaradi ravnotežja težko stojim.  
Količina sedenja med vikendom: 12 ur.  

Spanje 

35.  Ob približno kateri uri hodiš spat med tednom? Okrog 21.30.  
36.  Potrebuješ zjutraj bujenje? Ne, samo pomoč pri vstajanju.  
37.  Imaš zvečer kakšen ritual, ki te umiri? Ne, po navadi takoj zaspim. Če ne morem, 

pa kakšna glasba.  
38.  Koliko ur na dan običajno spiš med delovnim tednom? 9 ur.  
39.  Ob kateri uri hodiš spat med vikendom? Tudi okrog 22h, spim pa do 8.00.  
40.  Koliko ur na dan običajno spiš med vikendom? Približno 10 ur.  
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Priloga 3: Soglasja staršev 

Soglasje staršev ali skrbnikov za sodelovanje dijakinje v raziskavi 

Spoštovani,  

moje ime je Mojca Plemeniti, sem študentka podiplomskega študija Specialne in 
rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravljam magistrsko 
delo »Vedenjski slog dijakinj z gibalno oviranostjo«. Za namen raziskave bi z vašo 
hčerko želela opraviti intervju. Povprašala jo bom o zdravstvenem stanju, duševnem 
zdravju, o prehranjevalnih navadah, kajenju, pitju alkohola, spanju, sedenju in o telesni 
dejavnosti. Na podlagi intervjuja bom pridobila informacije, s katerimi bom preučila, 
kakšen vedenjski slog imajo dekleta, ki so gibalno ovirana. Ugotovitve bodo 
pripomogle k možnosti izboljšanja vedenjskega sloga.  

Intervju bo anonimen, prav tako dekličino polno ime, kar pomeni, da polno ime vaše 
hčerke ne bo omenjeno nikjer. Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za 
namen raziskave, ki jo opravljam v magistrskem delu. Intervju bom izvedla, če bo 
mogoče, v živo, drugače pa na daljavo s pomočjo video klica. Intervjuji se bodo 
glasovno snemali z namenom kasnejše transkripcije in se takoj po obdelavi izbrisali.  

Vljudno vas prosim, da vaši hčeri dovolite opravljanje intervjuja. V kolikor se strinjate, 
da se opravi intervju z vašo hčerko, vas prosim, da izpolnite spodnje soglasje in se 
podpišete. Tudi vašemu soglasju bo zagotovljena anonimnost.  

 

Iskreno se vam zahvaljujem za izkazano zaupanje,  

Mojca Plemeniti 

 

Soglasje staršev ali skrbnikov za sodelovanje dijakinje v raziskavi 

Podpisani/a _______________________________ soglašam, da moj otrok 
_______________________________ sodeluje v raziskavi za magistrsko delo Mojce 
Plemeniti ter da sem bil/a o namenu in metodah izvedbe obveščen/a. Dovoljujem, da 
se lahko podatki zbirajo in obdelujejo za namen raziskave.  

 

Podpis staršev ali skrbnikov: _____________________________ 


