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POVZETEK
V diplomski smo predstavili teoretične osnove zdravega ţivljenjskega sloga ter dejavnike, ki
predstavljajo tveganje za zdravje. Glede na dejstvo, da je poklic vzgojitelja tako psihično kot
fizično izjemno naporen, smo se v diplomski nalogi osredotočili na bodoče vzgojitelje in
ugotavljali njihov trenutni ţivljenjski slog.
V raziskavo, ki smo jo izvedli oktobra 2011, smo zajeli 130 študentov 2. letnika predšolske
vzgoje v Ljubljani in Kopru. Za raziskovalni inštrument smo uporabili anketni vprašalnik, ki
je vseboval 30 vprašanj. Namen raziskave je bil ugotoviti nekatere dejavnike zdravega
ţivljenjskega sloga študentov predšolske vzgoje ter analizirati razlike v teh dejavnikih med
študenti predšolske vzgoje v Ljubljani in študenti predšolske vzgoje v Kopru.
Podatke smo kvantitativno obdelali s statističnim paketom SPSS – 16.0 Windows (Statistical
Package for social Scienses inc. Chicago IL). S podprogramom Frequencies smo izračunali
frekvence posameznih odgovorov v anketnih vprašanjih. Na številčnih spremenljivkah in tudi
na ostalih ustrezno transformiranih spremenljivkah smo uporabili Descriptives (opisna
statistika), Pearson's Correlation (analiza povezave med spremenljivkami) in T-test.
Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p<0,05). Pearson's
Correlation Descriptives Frequencies

Ugotovitve so pokazale, da se študentje predšolske vzgoje večinoma pravilno prehranjujejo in
da skladno z minimalnimi normativi za ohranjanje zdravja dovolj časa namenijo
gibalnim/športnim aktivnostim dnevno. Ugotovili pa smo tudi, da večino dneva presedijo in
odstotkovno najmanj časa namenijo gibanju. Raziskava je pokazala, da študentje predšolske
vzgoje prekomerno uţivajo alkoholne pijače in se pogosto znajdejo v stresnih situacijah.
Študentje več časa posvečajo študiju kot zabavam. Ugotovili smo tudi, da študentje v Kopru
več časa posvetijo zabavam kot študentje v Ljubljani.
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ABSTRACT

This thesis presents theoretical fundamentals of a healthy lifestyle and factors of health risk.
Taking into account that an educator does a mentally and physically very demanding work,
the thesis focuses on preschool education students and investigates their current lifestyle.
The survey was carried out in October 2011. It included 130 students of the 2 nd year of
Preschool Education in Ljubljana and Koper. A questionnaire with 30 questions was used as a
survey instrument. The aim of the survey was to determine some factors of a healthy lifestyle
of preschool education students and analyse differences between these factors among the
students in Ljubljana and Koper.
The obtained data was quantitatively processed with the statistical package SPSS – 16.0
Windows (Statistical Package for Social Sciences inc. Chicago IL), using the Frequencies
subprogram to obtain frequency of the individual answers. Descriptives, Pearson correlation
(analysis of the correlation between two variables) and the t-test were used for numerical
variables as well as for other adequately transformed variables. Statistical significance was
assessed using 95% confidence intervals (giving a p-value of 0, 05).
The results of the survey suggest that the preschool education students have an adequate diet
and dedicate enough time to sport activities on a daily basis, consistently with the minimum

criteria for the maintenance of health. The survey concludes that they spend most of their time
in a sitting position and, in percentage terms, daily spend the least time doing sports.
Moreover, the survey demonstrates the students drink too much alcohol and often find
themselves in stressful situations. They dedicate more of their time to study than to parties.
The survey results reveal also, that students in Koper are ready to give more time for parties
than those in Ljubljana.
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1 UVOD

Vsak človek se sam odloči za svoj ţivljenjski slog. Seveda ga pri odločitvi spremlja tudi
okolje, v katerem ţivi. Sem uvrščamo materialne pogoje, razgledanost, poznavanje moţnosti
za zdrav način ţivljenja, vrednote oţjega socialnega okolja ali skupine, ki jim posameznik
pripada ipd. (Drobne in Mohor, 2004).
Nekateri strokovnjaki trdijo, da je vloga oţjega okolja, še posebej staršev in učiteljev, ključna
pri razvoju otrokovega ţivljenjskega sloga in posledično tudi pri kakovosti njegovega
ţivljenja (Pišot idr., 2002; Pišot in Završnik, 2002; Pišot in Kropelj, 2005; Pišot idr., 2005).
Otrok, ki dobi zgled aktivnega ţivljenjskega sloga in se redno ter veliko giblje ţe v otroštvu,
prevzame takšen ţivljenjski slog in ga nadaljuje tudi v odrasli dobi (Videmšek in Pišot, 2007;
Zajec, 2009). Po mnenju Završnika in Pišota (2007) pomeni aktivni ţivljenjski slog
neposredne in posredne koristi za zdravje mladih, vpliva pa tudi na vzpostavljanje trdnih
temeljev zdravega ţivljenjskega sloga, ki ga je mogoče nadaljevati oziroma obdrţati v
odraslem ţivljenjskem obdobju.
Na pogostost ukvarjanja z gibalnimi/športnimi dejavnostmi poleg zgleda staršev vplivajo tudi
materialni, kadrovski, organizacijski in vsebinski dejavniki za izvajanje gibanja v vrtcu
(Zajec, 2009). Otrok namreč v vrtcu preţivi preteţni del budnega časa med delovnim tednom
in nanj imajo velik vpliv vzgojitelji. Bodoči vzgojitelji tako sodijo med pomembne kadrovske
dejavnike (Zajec, Videmšek, Štihec in Šimunič, 2010). Glede na dejstvo, da subjektivne
teorije vzgojiteljev pomembno vplivajo na usmerjenost poučevanja v vrtcih (Zajec, 2010) in
da zdrav ţivljenjski slog vpliva na subjektivne teorije ter obratno, je smiselno, da ţe bodoči
vzgojitelji sprejmejo tak ţivljenjski slog za svojega, saj se bodo kasneje pri usmerjenosti
poučevanja otrok na spontanem nivoju vedno odločali zanj (Zajec in Cemič, 2010).
V diplomski nalogi bomo preučevali bodoči kader, ki je po mnenju raziskovalcev izredno
pomemben pri oblikovanju zdravega ţivljenjskega sloga predšolskih otrok (Videmšek,
Pogelšek, Karpljuk, Štihec in Zajec, 2006). Raziskovali bomo nekatere dejavnike zdravega
ţivljenjskega sloga bodočih vzgojiteljev. Ugotavljali bomo tudi razlike v nekaterih dejavnikih
ţivljenjskega sloga med študenti 2. letnika predšolske vzgoje v Ljubljani in Kopru.

1

Staša Lepen, Diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, odd. Predšolska vzgoja

2 PREDMET IN PROBLEM
2.1 OPREDELITEV ZDRAVJA
Varovanje in krepitev zdravja posameznika, druţine in celotnega prebivalstva je cilj ustrezne
drţavne politike. Vsakemu človeku omogoča kakovostno in produktivno ţivljenje. Največji
cilj drţavne politike je pribliţevanje idealu zdravja. Zdravje opredeljuje ustanovna listina
Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), po kateri je stanje popolne telesne, duševne in
socialne blaginje in ne le odsotnosti bolezni. Nobeno prebivalstvo ali druţba v svetu takšnega
zdravja ne dosega, se pa na posameznih območjih temu idealu pribliţujejo (Završnik, Pišot,
2005). Politika zdravja, organiziranost sistema varovanja zdravja in predvsem odnos do
zdravja so najbolj pomembni dejavniki zdravja prebivalcev v posamezni drţavi (ZaletelKregelj idr., 2007).
Promocija zdravja je celovit pristop k doseganju zdravja. To pomeni, ljudi poučiti, ter jim
omogočiti, da se zavestno odločijo za zdravje. Za tiste, ki si ţelijo spremeniti način in pogoje
ţivljenja za boljše zdravje, ima promocija poenoten načrt. Vsebuje celovito medsebojno
vplivanje, sodelovanje posameznikov in okolja, usmeritev, ki zdruţuje osebno izbiro in
druţbeno odgovornost v naporih za izgradnjo bolj zdrave prihodnosti. Tako zajema vse
prebivalstvo in ga usmerja k dejavnemu, zdravemu ţivljenju (Hoyer, 2005).

Pokorn (v Merljak in Kocman, 2008) trdi, da pomeni zdravje visoko storilnost, neodvisnost in
lepoto. Zdravje in njena definicija se širita tudi na ţivljenjski stil in na vsa področja ţivljenja.
Pravi, da zdravje postaja statusni simbol in blago, ki se ga da kupiti. Zato zdravje ni več
vrednota. Jakson (2007) meni, da je zdravje kot pojem teţko opredeliti, saj ima vsak svoje
poimenovanje. Pogosto pa imamo pozitiven in negativen pristop. Pozitiven pristop gleda na
zdravje kot premoţenje ali sposobnost narediti nekaj. Negativen pristop pa se osredotoči na
odsotnost bolezni.
Dejavnike zdravja razvrščamo v tri velike skupine. Na dejavnike notranjega in zunanjega
okolja posameznika ter na dejavnike druţbenega okolja (Zaletel-Kregelj idr., 2007).
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2.2 ZDRAV ŢIVLJENJSKI SLOG
V današnjem času, ko je zdravje podrejeno potrošniškemu načinu razmišljanja, je vzgoja za
zdravje zelo pomembna. Človek je prisiljen na hitro prehranjevanje in telesno neaktivnost.
Vzrok takega ţivljenja je hiter razvoj znanosti, tehnologije in globalizacije. Tako človek ne
misli dovolj na lastno zdravje oziroma na svoj ţivljenjski slog. Opušča zavedanje o naravnih
potrebah po gibanju, samostojnosti in druţenju (Pokorn, 2001).
Zdrav ţivljenjski slog omogoča kakovostno ţivljenje posameznika, ohranjanje in krepitev
zdravja. Tako se zmanjšujejo prezgodnje smrti, stroški zdravljenja kronično nalezljivih
bolezni ter stopnja invalidnosti. Smiselno je, da se vršijo učinkovite strategije na področju
spodbujanja in zagotavljanja zdravega prehranjevanja in gibalne/športne aktivnosti za zdravje.
Prav tako prizadevanja za zmanjšanje porabe alkohola in tobaka. Pomembno je, da se te
strategije vršijo tako pri otrocih in mladostnikih, kot pri odraslih (Završnik, Pišot, 2005).
Ţivljenjski slog se izraţa v posameznikovem načinu ţivljenja. Določen ţivljenjski slog pa
lahko vključuje zdravju škodljiva ali naklonjena obnašanja. Zdravju naklonjen/zdrav in
zdravju škodljiv/nezdrav ţivljenjski slog je termin, ki ga najpogosteje uporabljajo v literaturi.
(Čili za delo, 2007).
V drugi polovici dvajsetega stoletja se je povečalo zanimanje za zdrav ţivljenjski slog
oziroma za posamezne varovalne dejavnike/dejavnike tveganja, saj so ugotovili povezave
med pojavljanjem kroničnih nenalezljivih bolezni (npr. bolezni srca in oţilja, rak, sladkorna
bolezen) in sestavo zdravju nenaklonjenega ţivljenjskega sloga (Čili za delo, 2007).
Ţivljenjski slog se oblikuje vse ţivljenje. Sprva v oţjem druţinskem krogu, kjer so starši
glavni akterji, ki otroka vzgajajo in učijo z lastnim zgledom in primerom. Kasneje pa je
dejavnik tudi okolje, v katerem otrok odrašča. Ključnega pomena pri oblikovanju zdravega
ţivljenjskega sloga otroka, mladostnika ter odraslega je gibalna/športna aktivnost (Završnik,
Pišot, 2005).
Mladostnik v starosti od 18. do 26. let je študent. Dozoreva v psihično in fizično osebnost in
je izpostavljen intenzivnim vplivom hitrega razvoja druţbe ter tehnike pri intenzivnem
študijskem delu in socialni odvisnosti. Te velike spremembe, brez zdravstvenih teţav, je
3
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sposobna prevzeti nase le manjša skupina študentov. Študent se sooča z veliko stopnjo
samostojnosti in s tem povezano odgovornostjo, saj se odseli od doma in biva v mestu, kjer
študira. Sam začne odgovarjati zase in za svoje zdravje (Kuhelj-Skalicky, 1994). Maren
(1994) pravi, da je starost študenta obremenjujoča. To je obdobje, ko postane človek
psihofizično in spolno dozorel, saj je sposoben samostojno ţiveti in ustvariti druţino. Študent
pa je poleg tega še popolnoma materialno odvisen. Imajo najrazličnejše probleme, ki izvirajo
iz njihovega načina dela in ţivljenja, poleg tega pa se mora adaptirati na nov način ţivljenja.
Gre za obdobje, ko je mladina vsestransko zelo aktivna in uspešna, vendar mora biti prisotna
skladnost med sposobnostmi in moţnostmi na eni strani ter zahtevami in pogoji na drugi. Če
se skladnost poruši, nastopijo najrazličnejše konfliktne situacije.

2.2.1 DEJAVNIKI ŢIVLJENJSKEGA SLOGA
Oblikovanje ţivljenjskega sloga je pogojeno z izkušnjami in ţivljenjskimi razmerami v
zgodnjem otroštvu. Pomembni so dejavniki obnašanje staršev in razmere v oţji druţini. Na
oblikovanje ţivljenjskega sloga vlivajo tudi drugi socialni in okoljski dejavniki, v največji
meri izobraţevanje ter zdravstveno varstvo. Odločilnejši kot druţinski dejavniki pri vplivanju
in pogojevanju izbire posameznikov, skupin oziroma skupnosti, so širši socialni, okoljski,
fizični, ekonomski in kulturni dejavniki. Izraziti vzorci obnašanja povezanega z zdravjem in
ţivljenjskim slogom so: prehrana, telesna dejavnost, obvladovanje stresa oziroma odzivanje
na probleme, spolnost, spanje, ustna higiena, skrb za varnost in uporaba drog (Čili za delo,
2007). Keber idr. (2003) pravijo, da so dejavniki ţivljenjskega sloga (kajenje, uţivanje
alkohola, nezdrava in neuravnoteţena prehrana, stres in telesna neaktivnost) neposredni
dejavniki pri tveganju za razvoj kroničnih bolezni, ki jih dokazujejo trdni znanstveni dokazi.
Povzročitelji bolezni niso dejavniki tveganja, povečujejo pa verjetnost ali tveganje za
nastanek kronično nalezljivih bolezni (kardiovaskularnih in drugih). Z zdravim ţivljenjem in
poznavanjem nevarnosti lahko večino teh bolezni preprečimo. Vedeti moramo kaj storiti, da
se izognemo dejavnikom tveganja za pojav kroničnih bolezni (Pokorn, 2001).
Ameriški strokovnjaki trdijo, da lahko z zdravim ter aktivnim načinom ţivljenja naredimo kar
petkrat več za svoje zdravje kot celoten sistem zdravstvenega varstva. Pendl Ţalek (2004) trdi,
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da na zdravje vpliva ţivljenjski slog (50%), sledijo dejavniki okolja (22%), sistem zdravja
(17%) in dedni dejavniki (10%).
Celoten in pregleden model za podrobnejše ugotavljanje vpliva posameznih dejavnikov na
izbiro ţivljenjskega sloga so poskušali narediti nekateri raziskovalci, med njimi sta
najpogosteje omenjena Sallis in Alltard. Sallis (1999) predpostavlja štiri

dejavnike, ki

vplivajo na izbiro ţivljenjskega sloga in sicer: biološke, psihične, socialne in fizične. Vpliv
posameznega dejavnika je relativen in odvisen od vsakega posameznika. Trdi, da so to glavni
dejavniki, ki vplivajo na izbiro ţivljenjskega sloga, in tudi na količino in kvaliteto športne
dejavnosti. Alltard (1993) pa zagovarja tezo, da na izbiro ţivljenjskega sloga vplivajo
materialne, socialne in osebnostne potrebe.
Naša stališča, vrednote, obnašanje oziroma ravnanje na različnih področjih je izraz našega
ţivljenjskega sloga, ki ga obravnavajo različna področja ţivljenja. Delimo jih na slog
prehranjevanja, slog telesnih dejavnosti, slog socialnega vedenja in odnosov, delovni slog,
slog obvladovanja teţe, slog odločanja, slog odzivanja in reševanja problemov ter mnoga
druga področja. Ţivljenjski slog pa ni odvisen samo od posameznika, vendar tudi od
njegovega okolja, ki ga sestavljajo materialni pogoji, razgledanost, poznavanje moţnosti za
zdrav način ţivljenja in vrednote oţjega socialnega okolja ali skupine (Drobne in Mohor,
2004).
V diplomski nalogi se bomo posvetili dejavnikom ţivljenjskega sloga, kot so kajenje, alkohol,
stres, zdrava prehrana in gibalne/športne dejavnosti.

5

Staša Lepen, Diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, odd. Predšolska vzgoja

2.2.1.1 KAJENJE
Tobak izvira iz Juţne Amerike. V Evropi ga poznamo od leta 1560. Prinesel ga je Jean Nicot,
po katerem se imenuje »nikotin«. Ker je tobak postal hitro priljubljen in se je njegova poraba
hitro večala, je dobil ime »sveta trava« (Pečjak in Mohorko, 1995).
Tobak in alkohol sta najmočneje razširjeni drogi. Zasvojenosti in odvisnosti sploh ne
omenjamo, kadar govorimo o kajenju tobaka (predvsem je mišljeno kajenje cigaret). V
ospredju so razprave o organski posledici kajenja, saj sodi tobak med najbolj znane dejavnike
za nastanek številnih motenj in bolezni (bolezni dihal, pljučni rak, rakasta obolenja ustne
sluznice, poţiralnika, grla, trebušne slinavke, ledvic in mehurja, motnje v prekrvavitvi nog,
bolezni srca in ţilja, bolezni prebavil, reproduktivne motnje in bolezni …). Kajenje v času
nosečnosti zmanjša porodno teţo novorojenčka (Täschner, 2002). Pendl Ţalek (2004) pravi,
da so najpogostejše s kajenjem povezane bolezni kronični bronhitis, rak na pljučih, rak v ustni
votlini, rak grla ali rak na jeziku, srčni infarkt. Povzroča tudi rano na ţelodcu ali
dvanajsterniku, okvare srca, zvišani krvni pritisk in teţave z očmi.
V obdobju mladostniške radovednosti in nepremišljenosti se pojavijo prve izkušnje s
kajenjem. Svojo prvo cigareto vsak dan poskusi na tisoče mladih po vsem svetu. Taka dejanja
pogosto vodijo v ţivljenjsko odvisnost, bolezen ali prezgodnjo smrt. Kajenje ni naravna
potreba človeka, saj se nobeden ne rodi kot kadilec. Ţe več kot pol stoletja imamo trdne
dokaze, da tobak ubija. Pojavlja se tudi veliko študij o škodljivih vplivih tobaka na zdravje
ljudi. Ocena strokovnjakov je, da dnevno po svetu zaradi škodljivosti tobaka umre deset tisoč
ljudi, oziroma vsakih 6,5 sekund en človek (Bevec-Stankovič, 2003).
Novejše znanstvene raziskave kaţejo, da je začetek kajenja odvisen predvsem od okolja.
Rezultat osebnostnih lastnosti pa nam pove stopnjo odvisnosti. Več kot 90% mladostnikov se
zaveda škodljivosti kajenja, a kljub temu večina ljudi začne kaditi v adolescenci (Pečjak,
Mohorko, 1995).
V tobačnem dimu je okoli štiri tisoč kemičnih spojin v plinastem in tekočem stanju ali v
obliki mikroskopskih delcev. Nikotin sodi med droge in je poleg katrana ter ogljikovega
monoksida najpomembnejša sestavina tobaka. Ko te snovi pridejo do moţganov, spremenijo
njihovo delovanje. Toleranca in odvisnost oziroma zasvojenost pride z redno uporabo tobaka
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in povzroči telesne, duševne in druţbene motnje. Absorbiranje nikotina v telo je izredno hitro
(skozi pljuča in nosno sluznico ter prebavni trak) in vpliva na centralni ţivčni ter srčno-ţilni
sistem (Zaletel-Kregelj idr., 2007).

Podatki iz leta 1994 pravijo, da je v Sloveniji kadila kar tretjina prebivalstva. Prav tako
navajajo, da je kadilo več moških kot ţensk (430.000 moških in 170.000 ţensk), zaradi
posledic kajenja pa je v letu 1990 v Sloveniji umrlo 3.572 ljudi (Mladina, 1994, v Pečjak,
Mohorko, 1995). Prav tako Bevec-Stanovič (2003) pravi, da v Sloveniji zaradi bolezni
povezanih z kajenjem vsako leto umre pribliţno 3.000 ljudi, polovica teh umre pred 65.
letom. Zaradi kajenja si skrajšajo za deset do dvajset let ţivljenja. Podatki iz leta 2006 ( IVZ,
RS) kaţejo, da 22,8% polnoletnih prebivalcev Slovenije kadi. Deleţ kadilk med ţenskami je
19,5%, deleţ kadilcev med moškimi pa je 26,5%. Ti v povprečju pokadijo okoli 15 cigaret
dnevno. S starostjo deleţ kadilcev pada. Do 30 let je deleţ kadilcev 39,7%, v starosti 31 do 45
let je 25,2%, v starosti 46 do 60 let 24,1% in v starosti 61 let in več 4,6% (Kajenje ogroţa
naše zdravje, 2011).
V raziskavi študentov Fakultete za šport leta 2004, kjer so bili anketirani študentje Univerze v
Ljubljani in Univerze v Mariboru, kaţejo podatki na 26-odstotno populacijo kadilcev med
študenti (Slapšak, 2004). V raziskavi o uţivanju drog in alkohola med slovenskimi študenti
Univerze v Ljubljani, iz leta 2008, je bilo zajetih 521 študentov različnih fakultet Univerze v
Ljubljani s povprečno starostjo 24 let. Podatki iz raziskav nam razkrivajo, da 77% vprašanih
študentov uţiva tobak (Hren, 2010). Miholič (2011) pa nam razkriva, da je ena petina
slovenskih študentov kadilcev in v glavnem pokadijo 10 cigaret dnevno.

2.2.1.2 ALKOHOL
Kemična spojina etilnega alkohola ali etanola (kemična formula C2H5OH) je alkohol, ki je
danes najbolj razširjena droga v večini drţav in jo najdemo v alkoholnih pijačah (pivu, vinu,
ţganju …). To je snov, ki vedno deluje na enak način (Bevec-Satnovič, 2003).
Pitje alkohola je povezano z dostopnostjo alkoholnih pijač, osebnostnimi lastnostmi
posameznika, pivskimi navadami in prepričanjem posameznika oziroma skupnosti, v katerih
ţivi. (Zaletelj-Kregelj idr., 2007). Prepričanja in norme, ki se prenašajo iz roda v rod, vplivajo
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na uţivanje alkohola. Zato ima vsako okolje svojo značilno »pivsko kulturo«. Prepričanja in
norme pa se neprestano spreminjajo zaradi različnih dejavnikov (medijev, oglaševanja,
splošno druţbenega ozračja, ponudbe alkohola, osebne izkušnje, priporočila drugih …)
(Bevec-Satnovič, 2003).
Učinki, kot so večja sproščenost, boljše počutje in povezanost v druţbi, večja dovzetnost za
humor, manjša srameţljivost, večje samozaupanje, laţje prenašanje čustvenih in telesnih
naporov pripomorejo k večjemu uţivanju alkohola. Po nekaj minutah zauţiti alkohol preide v
krvni obtok. Manjši del alkohola preide skozi sluznico ţelodca, večji pa skozi sluznico
tankega črevesja. Krvni obtok pospeši, da pride alkohol v vse dele telesa. Posledice učinkov
najbolj čutijo moţgani, saj dobijo motnje presoje, govora, koordinacije gibov in ravnoteţja.
Koncentracija alkohola v krvi je odvisna od dejavnikov, kot so količina in hitrost pitja, vrste
pijače, pitje na prazen ţelodec, telesna višina in teţa. Pri vrsti pijač se močne pijače (ţgane) in
peneče pijače hitreje vsrkajo v kri. Če pijemo na prazen ţelodec, so učinki večji, saj hrana v
ţelodcu upočasni čas vsrkanja alkohola. Telesna višina in teţa sta pomembni, kajti manjša in
laţja je oseba, večja je količina alkohola na kilogram telesne teţe. Alkohol se iz telesa po
večini izloča v obliki presnovkov skozi ledvica, nekaj pa tudi skozi dihanje in znojenje. V
jetrih pride do razgradnje alkohola. Za proces razgradnje desetih gramov alkohola potrebujejo
zdrava jetra eno uro časa (Bevec-Satnovič, 2003).
Poznamo fizično in psihično odvisnost od alkohola. Kadar so količine alkohola prevelike, ta
povzroči omotičnost, motnje v ravnoteţju, bruhanje, dehidracijo, motnje vida, skrajšan
refleksni čas in glavobol. Zaradi alkohola je povečano število prometnih nesreč, poskusov
samomorov (uspešnih in neuspešnih), nasilja v druţini in nasilja nad otroki. Prevelika uporaba
alkohola povzroča večjo obolevnost in smrtnost (Pendl Ţalek, 2004). Do odvisnosti pride
zaradi trajnega uţivanja alkohola. Pri tem pa se pojavi »odpornost« na alkohol, ki lahko
privede do organskih poškodb. Na nastanek zasvojenosti vplivajo dejavniki, ki so povezani z
dednostjo, trajanjem alkoholizma, količino in načinom uţivanja, številom konfliktov in
obremenitev, ki jih ima posameznik. Alkoholizem vliva na duševna obolenja, motnje v
spominu in orientaciji, alkoholni delirij, nemir, razpad osebnosti … Največ odvisnikov od
alkohola trpi za telesnimi boleznimi. Najpogostejša je razgradnja jeter (jetrna ciroza). Mednje
pa štejemo tudi obolenja ţelodca in črevesja, trebušne slinavke in srčne mišice, rakasta
obolenja … Prizadeti so tudi ţivci (motnje občutljivosti, motnje ravnoteţja …). Pitje alkohola
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v nosečnosti povzroči nerojenemu otroku trajne poškodbe, ki so teţko ozdravljive (Täschner,
2002).
Prijatelj (1992) trdi, da pri pregledu medicinskih knjig zasledimo tri moţne vzroke za
nastanek alkoholizma: biološke, psihološke in sociokulturne. Biološke (fizične) teorije
vsebujejo genetske, metabolične in moţganske teorije. Genetska teorija dokazuje, da je
alkoholizem povezan z dedno boleznijo oziroma obstaja predispozicija za nastanek
alkoholizma. Metabolična teorija ugotavlja povezave alkoholizma z metaboličnimi motnjami,
ki povzročijo večjo ţeljo po pitju. Moţganska motnja pa naj bi povzročila alkoholizem zaradi
motnje v prevajanju draţljajev. Psihološke teorije razlagajo nastanek in rezultate alkoholizma
zaradi podzavestnih konfliktov v zgodnji mladosti. Človeka, ki je v stiski in jo poskuša
premagati s pijačo, determiniramo s teorijo učenja ali obnašanja. V okvir sociokulturne teorije
prištevamo vrsto poklica (človek hitreje postane alkoholik v določenih poklicih), starostno
obdobje (posebej pri starejših ljudeh, saj je alkoholizem vezan na izgubo zakonca),
ekonomske dejavnike (nizka cena alkohola in dostopnost na vsakem koraku) ter pojav
simptomatskega alkoholizma (nastane pri nekaterih duševnih motnjah, po prestanih
operacijah ţelodca).
Zaletelj-Kregelj idr. (2007) poimenujejo »mokre kulture« tiste, v katerih je alkohol lahko
dostopen, toleranca do posledic pitja pa visoka. V te kulture oziroma druţbe, kjer je tveganje
pitja največje, uvrščamo tudi Slovenijo. Uporaba alkohola v Sloveniji je pribliţno 50% večja
od evropskega povprečja, klub temu da sodi alkohol med dovoljene droge. Skoraj četrtina
populacije v Sloveniji trpi zaradi posledic prekomernega uţivanja alkohola odraslih (15% do
20% odrasle populacije). Letno v Sloveniji umre do tisoč oseb zaradi posledic škodljive
uporabe alkohola. V takšnih kulturah je še posebej ogroţena skupina mladih, saj so jim
neomejene količine alkohola hitro dosegljive. Pendl Ţalek (2004) trdi, da so na inštitutu za
varovanje zdravja (z raziskavo v letu 2000) ugotovili, da v Sloveniji redno pije 48% odraslih
oseb. Ogroţenih je 35% odraslih moških in 11% ţensk, zaradi česar je ogroţenih tudi veliko
slovenskih druţin.
Primerjava CINDI raziskav iz leta 2001 in 2008 kaţejo, da se je povečal deleţ odraslih (2564 let), ki v zadnjem letu niso uţivali alkohola (leta 2008 je bil 19,1%). Zmanjšal pa se je tudi
deleţ čezmernih pivcev (leta 2008 je bil 9,0 %) odraslih Slovencev (Kovše, Truden Dobrin,
2010).
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V raziskavi iz leta 2008 o uţivanju drog in alkohola med slovenskimi študenti Univerze v
Ljubljani je bilo zajetih 521 študentov različnih fakultet Univerze v Ljubljani s povprečno
starostjo 24 let. Ugotovljeno je bilo, da je 96% vprašanih ţe poskusilo alkohol (Hren, 2010).
Miholič (2011) ugotavlja, da samo 12,5% slovenskih študentov nikoli ne pije alkoholnih
pijač, ostali pa predvsem posegajo po pivu. Zato kar velik deleţ študentov pije tvegano.

2.2.1.3 STRES
Človek je v današnjem svetu v nenehnem stiku z najrazličnejšimi informacijami, draţljaji in
vtisi. Poleg tega pa ga spremlja nenehni hrup. Za to imajo veliko zaslugo mediji (radio,
televizija, multimedijska sredstva …). Človek teţko najde mir, tudi med prostim časom.
Počitka in spanja pa si dovoli le toliko, da popolnoma ne izgubi ţivcev (Wagner, 2003). Stres
je stalnica v tem hitrem tempu ţivljenja. Povzroča tesnobo in depresijo, zato je negativen.
Vse več je tudi duševnih teţav, ki motijo posameznika v vsakdanjem ţivljenju in s tem
zmanjšujejo kakovost bivanja. S stresom se spopadamo vsakodnevno. Zato je pomembno
znanje o primernem spoprijemanju s stresom (Dernovšek, Gorenc, Jeriček in Tavčar, 2007).

Stres delimo na dve osnovni skupini, glede na to ali so posledice njegovega delovanja za
organizem pozitivne ali negativne. Poznamo pozitiven stres ali evstres, ki se pojavi takrat,
kadar so naše sposobnosti večje od zahtev. Okolje predstavlja izziv, zato nam poţivi vedenje.
Pozitiven stres je včasih potreben za normalno delovanje. Nasproten je negativen stres ali
distres, ki se pojavlja, ko za izpolnjevanje zahtev nimamo dovolj moči, sposobnosti ali znanja.
Okolje predstavlja groţnjo, zato negativno vpliva na duševno počutje in telesno zdravje
(Zaletel-Kregelj idr., 2007). Edgsob in Marber (2001) delita stres še na dve vrsti, saj menita,
da je stres neizogiben in se kaţe v različnih oblikah. Stres, ki se pojavlja vsak dan iz našega
okolja, je zunanji (eksogeni). Dogajanja v notranjosti našega telesa pa povzročijo notranji
(endogeni) stres.

Pri ljudeh se stres in dejavniki stresa razlikujejo zaradi posameznikove osebnosti, njegovih
izkušenj, okoliščin, oţjega in širšega okolja, v katerem ţivi. Stres posameznika je odvisen tudi
od ţivljenjske naravnanosti ter trdnih medsebojnih odnosih z bliţnjimi. Določeni dogodki za
nekoga predstavljajo stresor, za drugega pa nekaj spodbudnega. Zahteve okolja, lastne
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zahteve ter sposobnost reševanja je tisto, kar nam pove, kakšen bo stres. Da normalno ţivimo,
potrebujemo nekaj stresa, če pa je stresnih situacij preveč ali so preveč zgoščene, premočne,
predolgo trajajo, nastanejo teţave (Dernovšek idr., 2006).
Ob zaznavanju stresa nastajajo spremembe. Srčni utrip se poveča z namenom, da črpa več
krvi in tako prinaša pomembne snovi za tvorbo energije. Tako se poveča tudi moč in hitrost
dihanja, da pljuča sprejmejo v kri več kisika. Ker zvečana količina krvi dovaja v ţivljenjsko
pomembne organe večjo zalogo kisika, glukoze in varovalnih snovi, se razširijo krvne ţile. V
krvi je tudi več posebnih imunskih celic, ki jih proizvaja vranica. Sprošča se dodatna glukoza
v krvni obtok za zvečano potrebo po energiji. To energijo sproščajo jetra in telesno mišičje.
Za boljši vid se razširijo zenice, da pride v oko več svetlobe. Pri prebavi pa se prebavni
encimi upočasnijo, da se sprosti energija v mišicah in moţganih. Poleg teh sprememb imamo
še naslednje znake stresa: zaviranje (supresijo) imunskega sistema, ki vodi v pogoste prehlade
in okuţbe, nenadzorovano potrebo po hrani, izgubo teţe, stalno utrujenost, izgubo teka,
nihanje v razpoloţenju, pobitost oziroma depresijo, zaskrbljenost, strah, bojazen in
razdraţenost (Edgsob in Marber, 2001).

2.2.1.4 ZDRAVA PREHRANA
Ljudje in vsa ţiva bitja potrebujejo hrano za energijo. Človek je najbolj iznajdljiv pri iskanju
virov hrana zaradi moči svojega uma. V sodobnem načinu ţivljenja človeku ni potrebno iskati
hrane, saj je stalno dosegljiva. Vse bolj pa posega tudi po poţivilih, ki negativno vplivajo in
škodujejo zaradi sestave ali količine (Maučec Zakotni idr., 2001). Energijo za vzdrţevanje
telesne temperature in človeške aktivnosti (vzdrţevanje osnovnih funkcij organizma – dihanje
in bitje srca, delo, šport) pridobimo z hrano. Poleg tega pa hrana omogoča normalno rast in
razvoj ter obnovo organizma in je dejavnik zdravstvene zaščite (Dervišević in Vidmar, 2011).
Zdrava prehrana postaja vedno bolj pomembna, saj je temelj zdravega načina ţivljenja in
preprečuje bolezni. Napredek znanosti povzroča stalno spreminjajoče razmere. Zato se
prehranjevalne navade sodobnega človeka hitro spreminjajo. Pomanjkanje oziroma preobilica
hrane škoduje zdravju. V razvitejših drţavah je glavna znanstvena problematika ravno
preobilica hrane. Poleg tega je ta hrana neprimerna in je zato veliko tako imenovanih
civilizacijskih bolezni (Dervišević in Vidmar, 2011). Rotovnik Kozjek (2004) meni, da je
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izvajanje ukrepov preventiva pred nastankom različnih kroničnih bolezni. Skrbimo za zdrav
način prehranjevanja, smo redno telesno dejavni, se izogibamo kajenju, omejujemo alkohol in
upravljamo svoje ţivljenje manj stresno. Idealno prehranjevanje se kaţe v idealni telesni teţi,
če upoštevamo sestavo telesa (razmerje med mišičjem in maščobo) in telesno višino ter dobro
razvite in napete mišice. »Prehrana je v sodobnem svetu čedalje pomembnejši del
posameznikove skrbi za zdravje« (Rotovnik Kozjek, 2004).
Odrasel človek potrebuje okrog 10.000 kJ (2500 kcal) na dan, tako ocenjujejo Organizacija
Zdruţenih narodov za prehrano in kmetijstvo – FAO (Food and Agriculture Organisation).
Vsako leto zaradi lakote umre več kot 20 milijonov ljudi, saj v revnih deţelah Afrike, Azije in
Latinske Amerike zauţijejo komaj polovica te količine, ki jo človek potrebuje. V razvitih
deţelah Evrope in Severne Amerike pa posameznik zauţije v povprečju nad 12.000 kJ (3000
kcal) na dan (Kodele in Suwa-Stanojević, 2009).
»Hrana, ki zagotavlja učinkovito delo našim celicam, mora biti uravnoteţena« (Merljak in
Kocman, 2008). Za normalno delovanje organizma potrebujemo šest esencialnih hranil. To so
ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe, vitamini, minerali in voda (Mičetić-Turk, 2005).
S hrano vnašamo osnovna makrohranila (ogljikovi hidrati, beljakovin in maščob) in
mikrohranila (vitaminov in mineralov). Zajtrk pa je najpomembnejši obrok dneva, saj ti da
energijo za telesno in duševno delo. Zajtrk ohranja naše zdravje in manjša moţnost
nenadzorovanega oziroma pretiranega hranjena čez dan (Rotovnik Kozjek, 2004).
Ena od značilnosti zdrave prehrane je raznolikost oziroma uravnoteţenost hrane (prisotnost
nujnih ţivil v količinah in razmerjih, ki omogočajo optimalno delovanje organizma). Da je
hrana zdrava, mora biti zdravstveno neoporečna (količine aditivov in konzervansov ne smejo
presegati dovoljenih vrednosti, higienski standard, neoporečnost). Značilnost zdrave prehrane
pa je tudi varovalni učinek pred nastankom in razvojem bolezni (t.i. civilizacijske bolezni)
(Dervišević in Vidmar, 2011).
S številom obrokov porazdelimo dnevno potrebo po energiji. Priporočljivo je imeti več
manjših obrokov kot manj večjih. Najprimernejše je pet dnevnih obrokov. Če imamo samo en
ali dva obroka na dan, obremenjujemo ţelodec in oteţujemo prebavo. Delovna storilnost nam
po preobilnem obroku pade. Hrana mora biti pravilno razporejena čez cel dan, da imamo
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energijo za delo in ne za počitek. Uţivanje obroka naj traja 10-20 minut, saj moramo hrano
jesti počasi in jo dobro preţvečiti. Zadnji obrok naj bo dve uri pred spanjem (Kodele in SuwaStanovjević, 2009).

Tabela 1: Količina potrebne energije pri različnih razporeditvah dnevnih obrokov (Kodelja in
Suwa-Stanovjević, 2009).
Pri 3 obrokih:

Pri 5 obrokih:

Zajtrk:

Zajtrk:

25%

Dopoldanska malica:

15%

Kosilo:

30%

Popoldanska malica:

10%

Večerja:

20%

Kosilo:
Večerja:

40%

40%
20%

Način prehranjevanja je odvisen od ritma prehranjevanja, načina ţivljenja, porazdelitve
dnevnih potreb energijskega vnosa, sestave in načina priprave hrane. Nezdrav način
prehranjevanja zajema več komponent prehranjevanja, med katere sodi neustrezna hranilna in
energetska vrednost uţivanje hrane, uporaba neustreznih in celo nepravilnih načinov njene
priprave, pa tudi nepravilen ritem dnevnega uţivanja hrane. V nezdrav način prehranjevanja
prištevamo nezadostno uţivanje sadja in zelenjave, premalo uţivanje hrane, bogate z
vlakninami, energijsko prebogate hrane, prepogosto uţivanje maščob (nasičenih in transnenasičenih maščobnih kislin), preveč slana hrana, nezadostno uţivanje kalcija, prepogosto
uţivanje hitro razgradljivih ogljikovih hidratov (slaščic in sladkane pijače), nezadostno
uţivanje rib (predvsem rib, ki vsebujejo veliko omega-3 maščobnih kislin), neprimeren ritem
prehranjevanja, predvsem premajhno število obrokov (manj kot 3) (Zaletelj-Kregelj
idr.,2007). Posledica nezdravega načina prehranjevanja so številna obolenja moderne dobe.
Kaţejo se v odraslem obdobju, vse pogosteje pa tudi v mladosti. Tiste prehranjevalne navade,
ki jih pridobimo v mladosti, se prenašajo tudi v kasnejše ţivljenje (Brcar, 2007).
Nezdravo oziroma napačno prehranjevanje sproţi ali pospešuje nekatere bolezni.
Najpogosteje so to bolezni srca in oţilja. Bolezni, katerih razvoj je odvisen od načina
prehranjevanja, so še sladkorna bolezen, ţelodčne in črevesne bolezni, rak, alergije in druge
koţne bolezni, venske bolezni, na primer hemeroidi in krčne ţile, visok krvni tlak, revmatične
bolezni ter gniloba zob (Zittlau, Kriegisch, 2009).
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Maučec Zakotnik idr. (2001) pravijo, da so prehranjevalne navade v Sloveniji slabe. Slovenci
pojemo veliko preveč skupnih maščob (44,3% namesto priporočenih največ 30%), preveč
nasičenih maščob (14,8% namesto priporočljivih 10%). Polovica Slovencev ne odstranjuje
vidnih maščob, 40% prebivalcev pa ne zmanjšuje količine maščob v kuharskih receptih. To je
pokazala raziskava prehranjevalnih navad odraslih Slovencev iz leta 1997. Slovenec poje le
en sadeţ na dan, 12% Slovencev pa sploh nikoli ne uţiva zelenjave. Preko dneva zauţijemo
premalo obrokov, večino kalorij pa zauţijemo pozno popoldan in zvečer. Zato bi morali
spremeniti urnik prehranjevanja, pogostost uţivanja obrokov ter način priprave. Posledica
vsega tega je, da ima le dobra tretjina Slovencev normalno telesno teţo (Maučec Zakotnik
idr., 2001).
Slovenci zelo radi jemo in kar preveč skrbimo za polne ţelodce. Povprečna vrednost naše
celodnevne prehrane je nad 12.000 kJ (dovoljeno bi bilo 10.000 kJ), kar pa ne zagotavlja
zdravega načina prehranjevanja. Kljub temu raziskave nakazujejo, da se energijska vrednost
hrane zadnje leta rahlo zniţuje. Preveč pojemo mesa, jajc, sladkarij in ocvrtih jedi. Premalo pa
uţivamo rib, sadja in zelenjave, zato dobimo premalo vitaminov, mineralov in dietnih
vlaknin. Narašča poraba »hitre prehrane«, še posebej pri mladih. V prehrani povprečnega
Slovenca pa zasledimo, da se povečuje zanimanje za boljše zdravje in za zdravo prehrano.
Strokovni članki v časopisih oziroma medijih ter delovanje raznih društev poučujejo ljudi o
boljši skrbi za zdravje. Ugotavljajo, da so v naši prehrani ţe kakovostni premiki, kljub temu
da uporabljamo preveč maščob. Počasi pa se zniţuje tudi poraba sladkorja (Kodele in SuwaStanojević, 2009).
Hlastan Ribič idr. (2008) na podlagi raziskav o prehranjevalnih navadah in ţivljenjskem slogu
prebivalcev Slovenije menijo, da je prehranjevanje mladostnikov in odraslih v Sloveniji
zaskrbljujoče. Brcar (2005) trdi, da je v prehrani mladostnika premalo sadja in zelenjave,
sestavljenih ogljikovih hidratov in balastnih snovi. Mladi zauţijejo preveč nenasičenih
maščob, sladkarij in sladkih pijač. Hrana je velikokrat razdeljena samo na dva obroka ter zelo
kalorična. Pojavlja se tudi problem, da mladi zauţijejo premalo tekočine ter da veliko raje
posegajo po sladkih in gaziranih pijačah namesto vode.
V anketah, ki jih študentje rešijo pri sistematskem pregledu, so ugotovili, da ima tri četrtine
slovenskih študentov vsaj tri obroke dnevno. 70% študentov dnevno uţiva mleko in mlečne
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izdelke. Pribliţno enak podatek opisuje tudi uţivanje sadja in zelenjave, polovica pa jih je
mesne izdelke vsaj enkrat na dan. Pri študentih se veča število vegetarijancev. Normalno
telesno teţo ima kar 75%, 10% jih je prelahkih in 15% ima povišano telesno teţo. Ena petina
študentov se prehranjuje preko študentskih bonov. ŠOU (Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani) je spodbudil, da se je ustanovila Komisija za prehrano, in tako spremenil reţim
prehrane v restavracijah za študente. Z bonom sedaj dobi študent vsaj tri različne jedi
(predjed, glavno jed in sadje ali sladico). Pri obroku sta mu po niţji ceni na voljo kozarec
vode ali brezalkoholna pijača (Miholič, 2011). Ponudnik je dolţan uresničiti smernice
zdravega prehranjevanja Ministrstva za zdravje, saj tako navaja pravilnik o subvencioniranju
študentske prehrane (Uradni list RS, št. 70/07). Zagotavljati mora kakovostne obroke skladno
z optimalnimi energijskimi in hranilnimi potrebami študentov (Hlastan Ribič idr., 2008).

Tabela 2: Priporočljivi energijski vnos glede na starost ob upoštevanju zmerne fizične
aktivnosti ter povprečna telesna teţa in telesna višina v starosti 19 do 25 let (študentje)
(Hlastan Ribič idr., 2008).
Starost

Energija
[kcal/ kgTT]

TT

TV

[kg]

[cm]

176

[kcal/dan]

[kJ/ dan]

19 - 25 l. (m)

3100

12500

41

74

19 – 25 l. (ţ)

2500

10000

40

60

165

PREHRANSKA PIRAMIDA
Prehranska piramida ni zapoved, ampak slikovni prikaz priporočil, ki pomaga izbrati zdravo
in primerno hrano. Pomen prehranske piramide je uţivanje pestre hrane, s katero dobite
potrebne hranilne snovi in ustrezno količino kalorij. Tako se ohranja zdrava teţa (Maučec
Zakotnik idr., 2001). Prehranska piramida omogoča ljudem, da si hitro in preprosto sestavijo
uravnoteţeno prehrano glede na finančne omejitve in priljubljenost hrane. Pomagamo si lahko
pri hitri in enostavni sestavi polnovrednih obrokov. S pravilno kombinacijo in količino
različnih ţivil vnašamo v telo dovolj hranilnih snovi, ki so potrebne za zdravo ţivljenje
(Pokorn, 2003).
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Slika 1: Prehranska piramida po CINDI Slovenija.

Ţivila so v prehranski piramidi razporejena na šest najpomembnejših skupin. Število enot,
sluţi kot vodilo za sestavo jedilnika. Enote nakazujejo priporočeno dnevno količino za
posamezne vrste ţivil. Iz ene skupine ţivil ima ena enota pribliţno enako energijsko vrednost.
Druge različice piramid poznajo v tujini, kjer imajo drugačno število skupin ţivil (navadno 6)
in priporočljivih dnevnih enot. Te enote imajo drugačne količine ţivil, vendar pa v osnovi
med njimi ni pomembnejših razlik v uporabnosti (Dervišević in Vidmar, 2011).

Prehranska piramida, ki so jo objavili leta 1992, ima pomanjkljivosti. Nekateri strokovnjaki
nanje gledajo kritično, med njimi je najbolj prepoznaven dr. Walter Willet. Nasičene maščobe
v rdečem mesu in mlečnih izdelkih dvigujejo raven holesterola ter povzročajo bolezni srca in
oţilja, kar znanstveniki vedo ţe od šestdesetih let minulega stoletja. Te podatke je vlada
oziroma prehranska politika drţala v tajnosti, da ne bi razjezila govedorejcev in predelovalcev
mleka. Novo piramido zdravega prehranjevanja je oblikoval Willett s kolegi na Harvardski
šoli za javno zdravje. Piramida je zastavljena drugače, saj v njej ni slabih in dobrih skupin
hrane. Poznajo dobre ogljikove hidrate (cele ţitarice) in dobre maščobe (rastlinska olja), ki so
v spodnji vrstici, na vrhu pa si delita hitro "gorljivi" ogljikovi hidrati in rdeče meso. Nova
piramida nas spodbuja k večjem uţivanju rastlinskih olj in skoraj prepoveduje uţivanje
krompirja in riţa (Kojić, 2010).
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Slika 2: Nova piramida zdravega prehranjevanja.

INDEKS TELESNE MASE:

Indeks telesne mase (ITM) je razmerje med telesno teţo v kilogramih in kvadratom telesne
višine v metrih. S pomočjo te lahko ugotovimo, ali je nekdo prelahek, preteţek ali ravno
pravšnje teţe (Vidmar, 2008). V posameznih drţavah so številne raziskave pokazale, da ima
preveč ljudi previsok indeks telesne mase (ITM). Ta indeks je uvedla Svetovna zdravstvena
organizacija (WHO) leta 1997 (Kodele in Suwa-Stanovjević, 2009).
Teţava pri določanju indeksa telesne mase je v tem, da se ne upošteva telesne sestave. Če je
nekdo prelahek (določeno z ITM), še ne pomeni, da je presuh. In če je nekdo preteţek
(določeno z ITM), še ne pomeni, da je predebel. ITM je v določenih primerih povsem
neprimeren za razvrščanje posameznikov (npr. športniki, starejši ljudje), čeprav velja za
večino populacije. Ker so pri indeksu telesne mase moţne napake, ne bi smel biti nikoli edini
pokazatelj primernosti telesne teţe (Vidmar, 2008).
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Računanje indeks telesne mase:

INDEKS TELESNE MASE =

TELESNA MASA kg
TELESNA VIŠINA m x TELESNA VIŠINA m

Po klasifikaciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) pomeni:
- ITM: 18,5 – 25 normalno telesno maso
- ITM za dekleta = 21
- ITM za fante = 22
- ITM za odrasle ţenske = 22
- ITM za odrasle moške = 24 (Kodele in Suwa-Stanovjević, 2009).
Slika 3: Graf prikazuje razvrščanje odraslih ljudi v skupine glede na indeks telesne mase
(Kojić, 2010).
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2.2.1.5 GIBALNE/ŠPORTNE DEJAVNOSTI

Način ţivljenja v današnjem času je vedno bolj sedeč. Na vsakem koraku nas spremlja
informacijska podpora. Ta olajša večina opravil in dejavnosti, vendar nas hkrati odtujuje od
socialnih dejavnosti. Na prvem mestu je gibalna/športna dejavnost (Agita mundo, 2002, v
Završnik, Pišot, 2005). Sodoben način ţivljenja zahteva stalno telesno in duševno odpornost.
Zaradi pogostosti stresnih situacij odpornost niha in nima časa hitre obnovitve. Organizem
mora imeti določene rezerve, da se upre škodljivim vplivom okolja. Redna ter primerna
telesna aktivnost in zdrava prehrana sta pogoj za dobro odpornost organizma ter temelj
zdravja (Pokorn, 1991).
Završnik in Pišot (2005) opredeljujeta gibalno/športno aktivnost kot individualno ali
kolektivno. V ta okvir sodijo aktivnosti v prostem času, v šoli ali pri delu, kot tudi načrtovana
in nujna aktivnost posameznika (na poti v šolo oziroma sluţbo in iz nje, po opravkih, nakupih,
obiskih in drugih zadolţitvah). Gre za običajno strukturirano namensko gibalno/športno
aktivnost, ki krepi oziroma izboljšuje posameznikove gibalne učinkovitosti, njegovo zdravje,
splošno počutje in pripravljenost. Močna razlikovanja so med strokovnjaki pri poimenovanju
športne dejavnosti in gibalne dejavnosti. Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot, Šimunič (2010)
ţelijo poudariti, da vsaka telesna aktivnost ni tudi športna. Hojo po stopnicah do stanovanja,
prekopavanje vrta, striţenje ipd. ne moremo enačiti s športnimi dejavnostmi, čeprav take
dejavnosti vlivajo na izboljšanje zdravja in dobrega počutja posameznika. Trdijo, da vsaka
gibalna dejavnost ne vključuje nujno športa, vsak šport pa vsebuje gibalne dejavnosti. Gre za
pozitivne interakcije med športnimi in gibalnimi dejavnostmi, ki pozitivno vplivajo na
zdravje. Tako so mnogi raziskovalci povezali oba termina v gibalno/športno dejavnost.
Gibanje nujno potrebujemo za zdravje posameznika. Gibanje ter zdrav način ţivljenja
omogočata bolj kakovostno ţivljenje, kar pravijo tudi znanstvena dognanja. Ukvarjanje s
športom prinese bolj kakovostno in polnejše ţivljenje ter manj zdravstvenih teţav. Če pa se
zdravstvene teţave pojavijo, se laţje spopademo z njimi (Rotovnik-Kozjek, 2004). V
posameznikov ritem ţivljenja vnaša gibalna/športna aktivnost določen red in disciplino
(Završnik, Pišot, 2005). Tudi Fras (2002, v Završnik, Pišot, 2005) pravi, da so različne
raziskave dokazale, da je gibalna/športna aktivnost zelo pomembna za vzpostavljanje in
ohranjanje človekovega zdravja. Pri razvijajočem otroku je gibalna/športna aktivnost temelj
za celoten razvoj psihosomatskega statusa, pri odraslem pa vzdrţuje zdravstveno stanje ter
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ohranja z zdravjem povezane kakovosti ţivljenja v pozno starost. Tvegana vedenjska
dejavnika, ki ju povezujemo z različnimi motnjami in kroničnimi boleznimi, sta sedeč
ţivljenjski slog in nezadostna telesna dejavnost.

Najmanj pol ure zmerno intenzivnega gibanja vsaj petkrat tedensko ima pozitiven vpliv na
zdravje posameznika. Pod zmerno intenzivno aktivnost štejemo aktivnosti na ravni 40-60%
aerobne kapacitete. Pri takih aktivnostih se porabi okoli 4-7 kilokalorij energije na minuto, kar
ustreza 3-6 MET. Vadba lahko poteka v različnih okoljih (doma, na delu, pri transportu), biti
mora varna (prilagojena starosti, zdravstvenemu stanju in fizičnim okoliščinam), glede na
zvrst naj bo uravnoteţena (50% aerobnih dejavnosti, 25% vaj za gibljivost in 25% vaj za
krepitev mišic) in posamezniku v razvedrilo. Vadba naj bo raznolika (Završnik, Pišot, 2005).
Če je premalo zadostne količine gibalne/športne aktivnosti, so posledica kronično nenalezljive
bolezni, ki danes sodijo med vzroke umrljivosti. Kronične nalezljive bolezni (arterioskleroza,
zvišan krvni pritisk, moţganska kap, od inzulina neodvisna sladkorna bolezen) po podatkih
Svetovne zdravstvene organizacije povzročijo pribliţno dva milijona smrti letno. Ključni
razlog za pojav pripisujejo poleg kajenja prav pomanjkanju gibalne/športne aktivnosti (Agita
mundo, 2002, v Završnik, Pišot, 2005).
Gibalna/športna aktivnost ima številne pozitivne učinke na zdravje ljudi. Krepi kosti in
mišice, vzdrţuje psihofizične in funkcionalne sposobnosti telesa ter posledično povečuje
sposobnost samostojnega ţivljenja v starosti, pripomore k zmanjšanju stresa in depresije,
pomaga pri povečevanju samozavesti ter posredno vpliva na splošno druţbeno blaginjo
posameznika, druţin in celotnega naroda (Završnik, Pišot, 2005).
Klajnšček (2003, v Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot, Šimunič, 2010) poudarja tri oblike
dejavnosti, ki so zdravju koristne. Športna rekreacija, transportne oblike gibanja ter delavnorekreativne dejavnosti. Pri športni rekreaciji gre za prostočasno športno/gibalno aktivnost
(hoja, tek, tek na smučeh, hoja v hribe, plavanje, kolesarjenje, ples, nogomet, košarka s
prijatelji …). Posameznik se zanjo odloča prostovoljno, glede na svoje ţelje, potrebe in
interese, v skladu s svojimi sposobnostmi in zmoţnostmi in glede na zmoţnosti okolja, v
katerem ţivi. Za transportno obliko gibanja se tudi odloči vsak posameznik, saj gre za gibalne
aktivnosti povezane s transportom v vsakdanjem ţivljenju (pot v šolo, sluţbo, po nakupih, k
prijateljem ...). Pri delavno-rekreativni dejavnosti gre za potrebo po opravljanju nekaj
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koristnega ter sočasno za rekreacijo, ki si jo izbere vsak posameznik (vrtnarjenje, košnja,
sprehodi s psom, kidanje snega, pomivanje avtomobila in oken ...).
Pri opredeljevanju zadostnosti in primernosti gibalne/športne aktivnosti, koristne za zdravje,
Fras (2002, v Završnik in Pišot, 2005) našteva merila, ki jih je potrebno upoštevati.
Upoštevati je potrebno vsebino in obliko aktivnosti, intenzivnost in trajanje aktivnosti. Za
posamezna merila imamo novejša priporočila Pate idr. (1995, v Završnik, Pišot, 2005). Pri
vsebini in obliki aktivnosti tradicionalna priporočila svetujejo aerobne ritmične aktivnosti
(hitra hoja, tek, kolesarjenje, plavanje, drsanje, tek na smučeh ...). Novejša priporočila in
poudarki so na hoji ali katerikoli gibalno/športni aktivnosti, ki jo je mogoče izvajati
vsakodnevno. Gibalna/športna aktivnost mora biti uravnoteţena glede na zvrst. Splošno
priporočilo je, da vadbo časovno porazdelimo med 50% aerobnih aktivnosti ter 50% za razvoj
osnovnih motoričnih sposobnosti (predvsem gibljivosti in moči). Novejša priporočila
priporočajo zmerno intenzivnost, v območju 3-6 MET2 ali 4-7 Kcal/min, pri intenzivni
aktivnosti. To ustreza intenzivnosti 50-85% posameznikove rezerve srčnega utripa, kar
ustreza 50-85% maksimalne aerobne kapacitete (porabe kisika). To pomeni doseganje
frekvence srčnega utripa cca. 150 utripov na minuto pri zdravem odraslem posamezniku. Pred
kratkim so pogostost aktivnosti svetovali najmanj trikrat tedensko. Vse pogosteje pa v
sodobnih smernicah zasledimo priporočila za vsakodnevno gibalno/športno aktivnost.
Tradicionalna priporočila opredeljujejo trajanje aktivne vadbe 20-60 minut. Posamezna vadba
naj ne bi bila krajša od 10-15 minut, skupno dnevno pa je priporočeno 30-40 minut.
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Slika 4: Piramida telesne dejavnosti (Povzeto po programu CINDI- Countrywide Integrated
Noncomunical Diseases, v Pendl Ţalek, 2004).

PASIVNI
POČITEK,
NEAKTIVNOST
(ležanje pred TV,
branje, delo za
računalnikom)

ŠPORTNI TRENING,VAJE ZA GIBLJIVOST (raztezanje) VAJE ZA MOČ IN
VZDRŽLJIVOST (trening z utežmi) AEROBNE DEJAVNOSTI (hoja, tek,
aerobika, kolesarjenje, plavanje) ŠPORTNE DEJAVNOSTI (tenis,
badminton, odbojka, košarka, nogomet … )

VSAKODNEVNO GIBANJE (Raje peš kot s prevoznim sredstvom; raje po stopnicah kot z dvigalom; na sedečem
delavnem mestu večkrat vstati in se pretegniti; delo na vrtu; sadovnjaku; vinogradu … Po opravkih ne z
avtomobilom, ampak s kolesom.)

Dejavnostim, ki se nahajajo na vrhu piramide, se je treba v sodobnem času čim bolj izogibati.
Razen obveznega in dovolj dolgega nočnega počitka. Druga raven piramide uvršča športne
dejavnosti aerobnega značaja za ohranjanje ali izboljšanje vzdrţljivosti. Na dnu piramide pa
so dejavnosti, ki bi morale biti vsakodnevne v sodobnem načinu ţivljenja (Pendl Ţalek,
2004).
Aktivni ţivljenjski slog pripomore k splošni kakovosti ţivljenja, 50% manjše moţnosti
obolevnosti in umrljivosti za boleznimi srca in oţilja. Varovalni dejavnik zdravja je redna
gibalna/športna aktivnost, ki varuje zdravje ljudi v vseh starostnih skupinah (SZO, 1998, v
Završnik, Pišot, 2005). Aktivno ţivljenje pomeni vključevati v vsakdanja opravila čim več
telesnih dejavnosti in gibanja (hoja, tek, ples, plavanje, kolesarjenje, tudi pranje avtomobila,
košnja trave, vrtnarjenje, igra s prijatelji ali z otrokom in podobno). Tako dobimo splet
dejavnosti, ob katerih posameznik uţiva. Aktivno ţivljenje je tudi aktivno preţivljanje
prostega časa, izmenjava izkušenj s prijatelji, sodelovanje pri skupnih dejavnostih in
tekmovanjih, poskušanje novih dejavnosti, aktivnostih na prostem oziroma v naravi in
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vsakodnevna telesna dejavnost kot način ţivljenja. Telesna aktivnost je neke vrste
»preventivna medicina« (Pendl Ţalek, 2004).
Ugotovljeno je bilo (na drugem kongresu športne rekreacije konec leta 2001), da se v letu
2000, 55,4% Slovencev, 44,1% moških in kar 63,2% ţensk ne ukvarja z nobenim športom, je
telesno neaktivno in ţivi nezdravo. Vsak dan je telesno dejavnih manj kot 3%, štiri do šestkrat
telesno dejavnih na teden je 4% , skoraj 11% Slovencev pa je bilo dejavnih dva do trikrat na
teden (Pendl Ţalek, 2004). Najnovejše raziskave o gibalni/športni aktivnosti Slovencev
(Slovensko javno mnenje, 2006) razkrivajo, da je 37,91% drţavljanov gibalno/športno
neaktivnih, 18,46% pa jih je minimalno gibalno/športno dejavnih. Gibalno/športno dejavnih
Slovenk in Slovencev je skupaj 62%. Ugotovili so, da se skoraj 44% ljudi ukvarja z
gibalnimi/športnimi dejavnostmi primerno pogosto in primerno dolgo (Starc in Sila, 2007, v
Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot, Šimunič, 2010).
Rast in telesni razvoj sta v dobi vrhunske zmogljivosti (od 20. do 30. let) končana. Ostane
odvečna energija, ki jo športnik lahko uporabi za večje vrhunske doseţke, zato večina
olimpijskih zmagovalcev sodi prav v to obdobje. Človek je v teh letih najmočnejši, najhitrejši
in ima največjo sposobnost hitrega reagiranja (Pokorn, 1991). V sodobni druţbi gre za upad
telesne dejavnosti. Športni pedagogi pravijo, da gre pri študentih za upad telesne dejavnosti
zaradi trenda, ki je očiten vsa tri leta, odkar potekajo bolonjski programi. Športna vzgoja je po
teh programih lahko le izbirni predmet ovrednoten s krediti, fizična dejavnost pa je namenjena
predvsem poloţaju zunaj študijskih dejavnosti. Nekatere fakultete športne vzgoje sploh niso
vključile v bolonjski program. Študentje pa raje izbirajo druge predmete, saj tako lahko laţje
pridobijo več kreditnih točk (Dobro jutro, 2008, v Radjenović, 2009).
Okrogla miza na temo Trenutno stanje slovenskega univerzitetnega športa, ki so se je
udeleţili številni športni strokovnjaki, opozarjajo na pomanjkanje udeleţbe študentov pri
športnih aktivnostih. Otmar Kugovnik (predsednik Slovenske univerzitetne športne zveze)
meni: “Kritično je zaradi tega, ker je študentska populacija v enem smislu hendikepirana, ko
gre za zdruţevanje športne in gibalne aktivnosti ter študija” (Hrgota, 2011). Miholič (2011)
meni, da študentje nimajo motivacije za začetek rednega ter zdravega gibanja. Predvsem jim
primanjkuje prostega časa, saj 56% študentov ob študiju še občasno dela, 16% pa jih dela po
več kot 10 ur tedensko. Le ena četrtina študentov je telesno dejavna večkrat na teden.
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3 CILJI RAZISKAVE

V skladu s predmetom in problemom raziskave so cilji diplomske naloge:
-

analizirati nekatere dejavnike zdravega ţivljenjskega sloga študentov predšolske
vzgoje,

-

ugotoviti razlike med študenti predšolske vzgoje v Ljubljani in študenti predšolske
vzgoje v Kopru v nekaterih dejavnikih ţivljenjskega sloga.
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4 HIPOTEZE

V sladu s cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze:
H 1: Študentje predšolske vzgoje, ki so bolj gibalno športno dejavni, manj pogosto pijejo
alkoholne pijače.
H 2: Študentje predšolske vzgoje, ki so bolj gibalno športno dejavni, manj pogosto kadijo.
H 3: Študentje predšolske vzgoje, ki so bolj gibalno športno dejavni, se bolj zdravo
prehranjujejo.
H 4: Študentje predšolske vzgoje v Kopru dnevno več časa presedijo kot študentje predšolske
vzgoje v Ljubljani.
H 5: Študentje predšolske vzgoje v Kopru več časa preţivijo na zabavah kot študentje
predšolske vzgoje v Ljubljani.
Hipoteze smo sprejemali oziroma zavračali s pet odstotno stopnjo tveganja (p<0.05).
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5 METODA DELA

5.1 METODA
Za potrebe diplomske naloge smo izbrali kavzalno – neeksperimentalno metodo pedagoškega
raziskovanja. Raziskava bo kvantitativna in usmerjena na raziskovanje. Prišli smo do
zanesljivih, preverljivih in objektivnih spoznanj z iskanjem vzročno posledičnih zvez za
obstoječe stanje na področju naše teme raziskovanja.

5.2 VZOREC MERJENCEV
Vzorec je neslučajnostni. Vanj smo zajeli študente 2. letnika predšolske vzgoje v Ljubljani in
Kopru. Zajema 130 študentov, in sicer 55 študentov iz Pedagoške fakultete Koper in 77
študentov iz Pedagoške fakultete Ljubljana. Vsi so študentje predšolske vzgoje, večina
anketiranih pa je ţenskega spola.

5.3 VZOREC SPREMENLJIVK
Vzorec spremenljivk predstavlja vprašalnik, ki vsebuje 30 vprašanj o nekaterih dejavnikih
zdravega ţivljenjskega sloga, med katerimi so vprašanja o zdravstvenem stanju anketirancev,
njihovi gibalni/športni aktivnosti, prehranjevanju ter prostem času. Vprašalnik je konstrukt ţe
obstoječih vprašalnikov, ki so bili sestavljeni za ugotavljanje zdravega ţivljenjskega sloga
študentov (Štemberger, Krpač, Filipčič in Zajec, 2009), tajnic (Zajec, 2006), medicinskih
sester (Mlinar, 2007) ter zaposlenih v Hit igralnicah (Valentinčič, 2008), na podlagi katerih
smo dobili preverljive in zanesljive podatke za ugotavljanje obstoječega stanja.

5.4 NAČIN ZBIRANJA PODATKOV
Podatke smo pridobili v mesecu oktobru 2011, ko so bili študentje ţe prisotni na fakultetah.
Ankete so študentje izpolnjevali pred predavanji in vajami. V Kopru je ankete razdelila
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Bogdana Borota, profesorica tamkajšnje Pedagoške fakultete. V Ljubljani je ankete razdelila
somentorica dr. Jera Zajec.

5.5 METODA OBDELAVE PODATKOV
Podatke smo kvantitativno obdelali s statističnim paketom SPSS – 16.0 Windows (Statistical
Package for social Scienses inc. Chicago IL). S podprogramom Frequencies smo izračunali
frekvence posameznih odgovorov v anketnih vprašanjih. Na številčnih spremenljivkah in tudi
na ostalih ustrezno transformiranih spremenljivkah smo uporabili Descriptives (opisna
statistika), Pearson's Correlation (analiza povezave med spremenljivkami) in T-test.
Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p<0,05).
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6 REZULTATI

V nadaljevanju so prikazani rezultati vprašalnika, ki smo ga razdelili študentom 2. letnika
predšolske vzgoje v Ljubljani in Kopru. Vprašalnik zavzema pet različnih vsebinskih sklopov.

6.1 SOCIALNO DEMOGRAFSKI PODATKI
Slika 5: Spol študentov

Spol študentov
1,5%

ženski
moški

98,5%

Slika 5 prikazuje spol študentov. Iz rezultatov je razvidno, da ţenski spol prevladuje (98,5%)
med študenti 2. letnika predšolske vzgoje v Ljubljani in Kopru. Moških je le 1,5%, eden
obiskuje študij v Ljubljani, drugi pa v Kopru. Skupaj smo imeli 130 anketirancev.
Tabela 3: Starost študentov
Starost študentov
19
20
21
22
23
24
26
skupaj
Legenda: N = število študentov; % = odstotek študentov
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N

%

17
86
20
2
1
2
2
130

13,1
66,2
15,4
1,5
0,8
1,5
1,5
100
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Tabela 3 prikazuje starost študentov. Iz tabele lahko ugotovimo, da je največ študentov starih
20 let (66,2 %). Najniţja starost študentov, ki so sodelovali v raziskavi, je bila 19 let (1,1%),
najvišja pa 26 let (1,5%).
Slika 6: Deleţ anketirancev po fakulteti

Delež anketirancev po fakulteti

Pedagoška fakulteta
Koper

40,8%

Pedagoška fakulteta
Ljubljana

59,2%

Iz slike 6 lahko razberemo, da smo anketirali 53 študentov (40,8%) Pedagoške fakultete
Koper in 77 študentov (59,2%) Pedagoške fakultet Ljubljana. Vsi anketiranci (100%) so bili
študentje predšolske vzgoje.
Tabela 4: Višina študentov
Višina študentov

150
156
162
168
174
180
186

155
161
167
173
179
185
191
Skupaj
neodgovorjenih

N

%

5
25
34
47
12
4
1
128
2

3,8
19,2
26,2
36,2
9,2
3,1
0,8
98,5
1,5

Legenda: N = število študentov; % = odstotek študentov

Tabela 4 prikazuje višino študentov. Zaradi boljše preglednosti smo jih razvrstili v sedem
rangov velikosti, med katerimi je razlika 5 cm. Ugotovili smo, da je največ študentov visokih
med 168 in 173 cm. Najniţji študent je visok 150 cm, najvišji pa 188 cm.

29

Staša Lepen, Diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, odd. Predšolska vzgoja

Tabela 5: Teţa študentov
Teţa študentov (kg)

43
49
55
61
67
73
79
85

48
54
60
66
72
78
84
90

Skupaj
neodgovorjenih
Legenda: N = število študentov; % = odstotek študentov

N

%

6
26
39
26
25
3
1
2
128
2

4,6
20
30
20
19,2
2,3
0,8
1,5
98,5
1,5

Iz tabele 5 je razvidna teţa študentov predšolske vzgoje. Ponovno smo jih razvrstili v sedem
rangov, med katerimi je 5 kg razlike. Največ anketiranih študentov je teţkih med 55 kg in 60
kg. Študent z najmanjšo teţo ima 43 kg, z največjo teţo pa je študent s 85 kg.
Tabela 6: ITM študentov
Fakulteta
Koper
Ljubljana
Skupaj

Povprečni ITM študentov
22,1
21,5
21,8

Iz tabele 6 lahko razberemo, da študentje predšolske vzgoje po klasifikaciji Svetovne
zdravstvene organizacije (WHO) spadajo v ITM normalne telesne teţe, saj imajo povprečni
skupni ITM 21, 8. Ugotovili smo tudi, da imajo v Kopru višji ITM kot v Ljubljani.
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6.2 ZDRAVSTVENO STANJE
Slika 7: Kako pogosto študentje občutijo stres

Kako pogosto študentje občutijo stres
0,8%

1,5%

17,7%

22,3%

Nikoli
Zelo redko
Občasno
Pogosto
Vsak dan

57,7%

Slika 7 prikazujeta kako pogosto študentje predšolske vzgoje občutijo stres. Ugotovili smo,
da več kot polovica študentov občasno občuti stres (57,7%), vsak dan pa ga občuti le en
študent. Pogosto občuti stres 22,3% študentov, zelo redko pa ga občuti 17,7% študentov
predšolske vzgoje. Samo dva študenta stresa nikoli ne občutita.

Slika 8: Kajenje med študenti

Kajenje med študenti
13,1%

13,8%
Da
Ne
Občasno

73,1%
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Tabela 7: Število cigaret pokajenih na dan
Število cigaret pokajenih na dan

srednja vrednost

standardni odklon

9,58

8,746

Število cigaret na dan

Rezultati s slike 8 o kajenju študentov so lahko razveseljivi, saj jih skoraj 73% ne kadi, 13,8%
študentov predšolske vzgoje redno kadi, občasno pa kadi 13,1% študentov. Tisti študentje
predšolske vzgoje, ki kadijo, v povprečju pokadijo 9,58 število cigaret na dan, kar je razvidno
iz tabele 7.
Slika 9: Pitje alkoholnih pijač med študenti v zadnjem tednu

Pitje alkoholnih pijač med študenti v
zadnjem tednu

Da

49,2%
50,8%

Ne

Tabela 8: Koliko dl vina in ţganih pijač so pili?
Koliko dl vina in ţganih pijač so
pili?

srednja vrednost

standardni odklon

vina

5,74

6,630

ţganih pijač

3,98

4,751

Iz slike 9 je razvidno, da je polovica (50,8%) študentov predšolske vzgoje v zadnjem tednu
pila alkoholne pijače. Pitje alkohola v Sloveniji je velik problem, saj se starostna meja oseb,
ki uţivajo alkohol, vedno bolj niţa. Ţe naši rezultati kaţejo, da študentje predšolske vzgoje
pogosto in v velikih količinah uţivajo alkoholne pijače. Tabela 8 pa prikazuje, da so tisti
študentje, ki so pili alkoholne pijače, v povprečju popili 5,74 dl vina in 3,98 dl ţganih pijač.
Štirje študentje so v anketnem vprašalniku napisali, da so pili tudi pivo.
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Tabela 9: Primerjava pitja alkohola med študenti v Ljubljani in Kopru.
Uţivanje
alkoholnih pijač
Da
Ne
Skupaj

Fakulteta
Koper
Ljubljana
Koper
Ljubljana
Koper
Ljubljana

N

%

% študentov
fakultet

36
30
17
47
53
77

27,6
23,1
13,1
36,2
40,8
59,2

67,9
39
32,1
61
100
100

V tabeli 9 lahko primerjamo, koliko študentov uţiva alkohol v Ljubljani in koliko v Kopru.
Rezultati nam pokaţejo, da v Kopru (27,6%) uţiva alkohol večje število študentov kot v
Ljubljani (23,1%). Ugotovili smo tudi, da je v Kopru v tednu anketiranja uţivalo alkohol več
kot pol študentov (67,9% študentov Kopra). V Ljubljani pa je v tednu anketiranja pilo 39%
študentov, kar 61% študentov iz Ljubljane pa v tem tednu ni uţivalo alkoholnih pijač.

6.3 ŠPORTNO GIBALNE DEJAVNOSTI
Slika 10: Kako študentje preţivijo dan

Kako študentje preživijo dan

24,6%

19,3%
Stoje
Sede
V gibanju

22,3%

Leže

33,8%

Študentje predšolske vzgoje so ocenili, da preţivijo 19,3% dneva stoje, 33,8% sede, 22,3% v
gibanju in 24,6% leţe. Največji deleţ dneva preţivijo sede, najmanj pa preţivijo stoje.
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Tabela 10: Koliko ur so študentje povprečno sedeli na dan v zadnjem tednu?
srednja vrednost

standardni odklon

5,54

2,450

Koliko ur so študentje povprečno
sedeli na dan v zadnjem tednu?

V zadnjem tednu so študentje predšolske vzgoje sedeli 5,54 h na dan, kar vidimo tudi v tabeli
9.
Tabela 11: Koliko ur so bili študentje v zadnjem tednu na dan gibalno aktivni?
srednja vrednost

standardni odklon

1,39

1,383

Koliko ur so bili študentje v zadnjem
tednu na dan gibalno aktivni?

Tabela 12: Koliko ur na dan so študentje v zadnjem tednu preţiveli gibalno aktivni na
prostem?
srednja vrednost

standardni odklon

2,13

2,134

Koliko ur na dan so študentje v
zadnjem tednu preţiveli gibalno
aktivni na prostem?

Za pozitiven vpliv gibalne/športne aktivnosti na zdravje posameznika je potrebno najmanj pol
ure zmerno intenzivnega gibanja vsaj petkrat tedensko (Završnik, Pišot, 2005). Iz rezultatov je
vidno, da so študentje predšolske vzgoje na dan aktivni 1,39 h. To pa zadostuje po ustrezni
gibalni aktivnosti na dan, oziroma je rezultat nadpovprečen. Iz tabele 12 je razvidno, da
študentje predšolske vzgoje preţivijo kar 2,13 h gibalno aktivno na prostem. Iz raziskave smo
tudi ugotovili, da se največ študentov predšolske vzgoje ukvarja s športom neorganizirano s
prijatelji (61,1%). Narejenih je bilo ţe nekaj raziskav za Slovenijo, kjer so ugotavljali
organiziranost športne dejavnosti. Ugotovljeno je bilo, da največji odstotek splošne javnosti
ne glede na spol najpogosteje neorganizirano športno dejaven pri večini športnih dejavnosti.
Vzroki so v finančnem primanjkljaju in tudi v načinu sodobnega ţivljenja, ko si ne moremo
vzeti dovolj časa, in se s športom ukvarjamo predvsem, ko imamo proste trenutke (Kovač,
Star, Doupona Topič, 2005).
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Tabela 13: So študentje zadovoljni s svojo telesno teţo?
So študentje zadovoljni s svojo telesno
teţo?
Da
Ne
Ne vedno
Ne vem
skupaj
Legenda: N = število študentov; % = odstotek študentov

N
35
39
48
8
130

%
26,9
30
36,9
6,2
100,0

Študentje predšolske vzgoje niso zadovoljni s svojo telesno teţo. To je razvidno iz tabele 13,
kjer ugotovimo, da 30% študentov s svojo teţo ni zadovoljnih, kar 36,9% študentov pa ni
vedno zadovoljnih s svojo telesno teţo. Le 26,9% študentov pa je zadovoljnih s svojo telesno
teţo.

6.4 PREHRANJEVANJE
Slika 11: Kako pogosto študentje zajtrkujejo?

Kako pogosto študentje zajtrkujejo?
6,9%
Redno
24,7%

Pogosto

46,9%

Občasno
Nikoli
21,5%

Slika 11 prikazuje, kako pogosto študentje predšolske vzgoje zajtrkujejo. Skoraj polovica
študentov (46,9%) redno zajtrkuje, kar 21,5% pa jih zajtrkuje pogosto. Študentov, ki nikoli ne
zajtrkujejo, je le 9 od 130 anketiranih. Zajtrk je po mnenju Rotovnik Kozjek (2004)
najpomembnejši obrok dneva in temelj zdravega prehranjevanja.
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Slika 12: Koliko obrokov na dan zauţijejo študentje predšolske vzgoje?

Koliko obrokov na dan zaužijejo
študentje predšoljske vzgoje na dan?
0%
6,9%

7,7%

En

17,7%

Dva
Tri
Štiri

36,2%

31,5%

Pet in več
Nimam redne prehrane

Poleg zajtrka je pomembno tudi število obrokov na dan. Iz slike 12 lahko vidimo, koliko
obrokov na dan zauţijejo študentje predšolske vzgoje. Najpogosteje zauţijejo štiri obroke
(36,2%) in tri obroke (31,5%). Le devet študentov ima pet ali več obrokov na dan. Samo en
obrok na dan nima noben študent, ima pa deset študentov neredno prehrano. V raziskavi smo
tudi ugotovili, da je v tistem tednu le 37,4% študentov pazilo na zdravo prehrano.

Tabela 14: Pomen pojma »ZDRAVA PREHRANA«
Pomen pojma »ZDRAVA PREHRANA«

N

sadje in zelenjava
več obrokov na dan
uravnoteţena prehrana
manj maščob
eko in bio hrana
veliko tekočine
malo sladkorja
dobra za telo in počutje
gibanje
skupaj

%

69
49
38
28
18
12
7
5
3
229

53,1
37,7
29,2
21,5
13,8
9,2
5,4
3,8
2,3
176

Legenda: N = število študentov ; % = odstotek študentov

Iz tabele 14 lahko vidimo, kako so študentje predšolske vzgoje opredelili pojem »zdrava
prehrana«. Največ študentov je odgovorilo, da je za zdravo prehrano potrebno uţivati sadje in
zelenjavo (53,1%). Veliko jih je napisalo, da je potrebno skozi dan zauţiti več obrokov
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(37,7%). 29,25% študentov je pisalo o uravnoteţeni prehrani, kjer so omenili tudi prehransko
piramido. Kar 21,5% študentov predšolske vzgoje je opredelilo zdravo prehrano z manjšo
količino uţivanja maščob. Študentje so pisali tudi o BIO in EKO hrani (13,8%), o uţivanju
veliko tekočine (9,2%) in malo sladkorja (5,4%). Pet študentov (3,8%) je zapisalo, da je
zdrava hrana tista, ki je dobra za telo in počutje. Trije študentje predšolske vzgoje pa so
napisali, da je za zdravo prehrano potrebno tudi gibanje in šport (2,3%).

Tabela 15: Količina popite tekočine študentov na dan (dl)?

Količina popite tekočine
študentov na dan (dl)?

srednja vrednost

standardni odklon

15,27

8,254

Tabela 15 prikazuje, koliko tekočine popijejo študentje predšolske vzgoje na dan. V
povprečju študentje predšolske vzgoje popijejo 15,27 dl na dan.
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6.5 PROSTI ČAS
Tabela 16: Število ur študentov namenjenih za zabavo.
srednja vrednost

standardni odklon

4,44

5,233

Število ur študentov namenjenih
za zabavo.

Tabela 17: Število ur študentov namenjenih za študij.
Število ur študentov namenjenih
za študij.

srednja vrednost

standardni odklon

11,25

10,942

Tabela 18: Koliko ur so študentje v zadnjem tednu spali?
Koliko ur so študentje v zadnjem
tednu spali?

srednja vrednost

standardni odklon

47,47

10,761

Tabela 16, tabela 17 in tabela 18 prikazujejo število ur, ki jih študentje namenijo zabavam,
študiju in spanju. Zabavam študentje predšolske vzgoje namenijo 4,44 h na teden. Za študij pa
si študentje predšolske vzgoje vzamejo 11,25 h na teden. Tako ugotovimo, da študentje
predšolske vzgoje več časa posvetijo študijo kot zabavam. V povprečju na teden študentje
predšolske vzgoje spijo 47,47 h. Če rezultat delimo s sedem dni, študentje predšolske vzgoje
na dan povprečno spijo 6,78 h. Pri raziskavi smo ugotovili, da skoraj vsi študentje (90,8%)
preţivijo svoj prosti čas s prijatelji. Razveseljivo pa je tudi dejstvo, da 74% študentov preţivi
svoj prosti čas z druţino.
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7 OVREDNOTENJE HIPOTEZ
Tabela 19: Ovrednotenje hipoteze H 1

Pearsonov koeficient korelacije
Povezanost (korelacija)
H 1: Študentje predšolske vzgoje, ki so
bolj gibalno športno dejavni, manj
-0,162
pogosto pijejo alkoholne pijače.

Statistična pomembnost

0,548

Legenda: Statistično pomembnost smo ugotavljali na ravni 5% tveganja (p≤0,05).
Hipoteza 1 ni statistično pomembna. Ugotovili smo celo majhno povezavo. V raziskavi nismo
ugotovili statistično značilnih razlik med športno dejavnostjo in pogostostjo pitjem alkohola.
Študentje predšolske vzgoje, ki so bolj gibalno športno dejavni, ne pijejo manj pogosto
alkoholne pijače. Hipoteze zato ne potrjujemo.
Tabela 20: Ovrednotenje hipoteze H 2
Pearsonov koeficient korelacije
H 2: Študentje predšolske vzgoje, ki

Povezanost (korelacija)

Statistična pomembnost

-0,045

0,825

so bolj gibalno športno dejavni, manj
pogosto kadijo.

Legenda: Statistično pomembnost smo ugotavljali na ravni 5% tveganja (p≤0,05).
Hipoteza 2 ni statistično pomembna in je negativna. Torej ni nujno, da tisti študentje
predšolske vzgoje, ki so bolj gibalno športno dejavni, tudi manj pogosto kadijo. Hipoteze
zato ne potrjujemo.

Tabela 21: Ovrednotenje hipoteze H 3
T-test
Vrednost T-testa

Stopnja
prostosti

Statistična
značilnost

H 3: Študentje predšolske vzgoje,
ki so bolj gibalno športno dejavni,

0,848

127

se bolj zdravo prehranjujejo.
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Pri hipotezi 3 smo predvidevali, da se študentje predšolske vzgoje, ki so bolj gibalno športno
dejavni, tudi bolj zdravo prehranjujejo. V raziskavi nismo odkrili statistično značilne
povezave med zdravim prehranjevanjem in gibalno športno aktivnostjo študentov. Kriţali smo
vprašanje zdravega prehranjevanja in gibanja na dan, vendar korelacija ni bila statistično
značilna. Hipoteza 3 ni statistično pomembna, zato je ne potrjujemo.
Tabela 22: Ovrednotenje hipoteze H 4
T-test
Vrednost T-testa

Stopnja prostosti

Statistična
značilnost

H4: Študentje predšolske
vzgoje v Kopru dnevno več
časa presedijo kot študentje
predšolske vzgoje v
Ljubljani.

0,984

123

12,632

Slika 13: Primerjava števila presedenih ur študentov predšolske vzgoje v Ljubljani in Kopru

Primerjava števila presedenih ur študentov
predšolske vzgoje v Ljubljani in Kopru
5,6

Število ur

5,5

5,54

5,53

5,4
5,3

Koper

5,2

Ljubljana

5,1
5
Koper

Ljubljana

Iz rezultatov analiz hipoteze 4 in iz slike 13 je razvidno, da ni statističnih razlik. Ugotovili

smo, da tako v Kopru kot v Ljubljani študentje predšolske vzgoje presedijo enako ur na teden.
Hipoteza 4 je statistično pomembna, vendar se razlikujejo le za 0,01 h. Iz tabele 16 pa lahko
vidimo, da vsi anketirani študentje povprečno presedijo 5,54 h na dan.
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Tabela 23: Ovrednotenje hipoteze H 5
T-test
Vrednost T-testa

Stopnja prostosti

Statistična
značilnost

H5: Študentje predšolske
vzgoje v Kopru več časa
preţivijo na zabavah kot
študentje predšolske vzgoje
v Ljubljani.

0,016

126

2,661

Slika 14: Primerjava števila ur namenjenim zabavam študentov predšolske vzgoje v Ljubljani
in Kopru

Primerjava števila ur namenjenim zabavam
študentov predšolske vzgoje v Ljubljani in Kopru
7
6
Število ur

5

5,8

4
3

3,54

2

Koper
Ljubljana

1
0
Koper

Ljubljana

Iz tabele 23 in iz slike 14 ugotovimo, da je hipoteza 4 statistično pomembna. Študentje
predšolske vzgoje v Kopru več časa preţivijo na zabavah kot študentje predšolske vzgoje v
Ljubljani.
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8 RAZPRAVA
Namen diplomskega dela je bil analizirati nekatere dejavnike ţivljenjskega sloga pri bodočih
vzgojiteljih. Anketirali smo bodoče vzgojitelje, študente 2. letnika predšolske vzgoje na
pedagoški fakulteti v Ljubljani in Kopru. Zanimali so nas njihovi socialno demografski
podatki, zdravstveno stanje, gibalna/športna dejavnost, prehranjevanje in preţivljanje prostega
časa. Ţeleli smo narediti nekaj paralel med študenti pedagoške fakultete v Kopru in Ljubljani.
Skozi zgodovino se je zdravje in zdrav način ţivljenja vedno bolj poglabljal. Medicina je v
današnjem času izjemno napredovala, saj so nekdaj smrtna obolenja v današnjem času ţe
ozdravljiva. Kljub temu vrhunska medicina ne more narediti vsega, če ljudje sami ne
poskrbijo za svoje zdravje in svoj ţivljenjski slog. Pomembno je, da za zdravje, ki je ena od
najvišjih vrednot človeka, poskrbimo v veliki meri sami.
Posameznik začne pridobivati vzorce, po katerih se ravna v nadaljnjem ţivljenju, ţe kot otrok.
Da si človek zdrav ţivljenjski slog prisvoji kot svojega, pa ga je treba vzgajati od malega. Na
izbor ţivljenjskega sloga pa vpliva več dejavnikov. Kmalu po rojstvu, še bolj intenzivno pa ob
vstopu v vrtec, se ţe začne vpliv okolice na otroka. Pravimo, da je vrtec vzgojno
izobraţevalna inštitucija. Otroci pa tam preţivijo večino svojega budnega časa, zato ima nanje
velik vpliv. Predvsem pa imajo nanj močan vpliv vzgojitelji, ki so prisotni ves čas bivanja
otroka v vrtcu. Pišot (2011) pravi, da je posameznik, ki nosi v svoji odgovornosti posebno
poslanstvo vzgajanja in izobraţevanja otrok, dolţan obseg svojih kompetenc in navad
prenašati na tiste, s katerimi dela. Vzgojitelji, ki ţivijo po načelih, ki so usmerjena v aktivni
ţivljenjski slog in zdravo prehrano s ciljem trajnostnega razvoja, prenašajo navade na otroka.
Te pa niso le del vzorca, temveč pomembno prispevajo tudi k druţbi, ki jo neposredno in
posredno sooblikujejo.
Študentje predšolske vzgoje bodo zaposleni v vrtcih, zato tudi oni sodijo med pomembne
dejavnike oblikovanja zdravega ţivljenjskega sloga predšolskih otrok.
Zdravstveno stanje študentov predšolske vzgoje nam dokazuje, da študentje ţivijo v hitrem
tempu in stresnem ţivljenju. Stres občasno občuti kar 57,7% študentov. Zaskrbljujoče je
dejstvo, da je v tednu anketiranja uţivala polovica študentov (50,8%) alkoholne pijače.
Občasno in redno pa kadi 27% študentov. Svetovne zdravstvene organizacije, mnogi inštituti
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za zdravje ter številni strokovnjaki priporočajo za ohranjanje zdravja, da namenimo
gibalnim/športnim dejavnostim vsaj 30 minut časa in sicer 5-krat tedensko (Pišot, Fras in
Kragelj-Zaletel, 2005). Človek potrebuje gibanje vsak dan, kar je za pravilno rast in razvoj še
posebno pomembno pri otrocih. V današnjem tempu ţivljenja, študentje hitijo, so na
fakultetah ali pa časa preţivijo za računalnikom. Svoj dan študentje predšolske vzgoje največ
preţivijo sede (33,8%) ali leţe (24,6%), najmanj pa stoje (19,3%) in v gibanju (22,3%). V
tednu anketiranja so študentje v povprečju sedeli 5,54 h na dan, tako v Kopru kot v Ljubljani.
Od anketiranih je le 26,9% študentov zadovoljnih s svojo telesno teţo. Razveseljuje pa nas
dejstvo, da so študentje predšolske vzgoje v povprečju 1,39 h na dan gibalno aktivni, kar
zadostuje potrebam po vsakodnevnem gibanju. V raziskavi (Zajec in Cemič, 2010) o
ţivljenjskem slogu bodočih vzgojiteljev so raziskave nasprotujoče našim, saj podatki pravijo,
da so študentje na teden gibalno/športno dejavni 2 uri, kar ni zadostno za ohranjanje zdravja.
V naši raziskavi nismo ugotovili povezave med hipotezami, ki pravijo, da študentje
predšolske vzgoje, ki so bolj gibalno/športno aktivni, manj pogosto uţivajo alkoholne pijače,
manj pogosto kadijo ali se bolj zdravo prehranjujejo. Hipoteze smo zavrgli, zato ni nujno, da
študentje predšolske vzgoje, ki so bolj gibalno/športno dejavni, bolj pazijo na prehrano, manj
uţivajo alkoholne pijače ali manj kadjo.
Kakor vsakodnevno gibanje potrebuje človek tudi zdravo prehrano. Pri pravilnem
prehranjevanju je pomembno, da se redno in uravnoteţeno prehranjujemo. Pomemben je
zajtrk. Študentje se zaradi tempa ţivljenja prehranjujejo nezdravo, imajo premalo dnevnih
obrokov in preveč hitre prehrane. Menimo, da študentje predšolske vzgoje dobro skrbijo za
zdravo prehranjevanje kljub nekaj odstopanjem. Skoraj polovica (46,9%) študentov
predšolske vzgoje zajtrkuje, brez zajtrka je samo 6,9% študentov. Največ študentov ima tri ali
štiri obroke na dan. Samo 6,9% študentov ima pet dnevnih obrokov, samo en obrok na dan pa
nima noben študent predšolske vzgoje. Neredno prehrano ima 7,7% študentov. Pri
poimenovanju »zdrava prehrana« je polovica (53,1%) študentov naštevalo uţivanje sadja in
zelenjave. Veliko jih je napisalo, da je potrebno skozi dan zauţiti več obrokov (37,7%) in se
uravnoteţeno prehranjevati (29,2%). Samo trije študentje so napisali, da se je potrebno za
zdravo prehranjevanje tudi veliko gibati. Študentje predšolske vzgoje popijejo zadovoljivo
količino tekočine na dan (15,27 dl). Škapin (2012) pravi, da človek zdrţi brez vode največ
deset dni, brez hrane pa v povprečju kar dva meseca. Zatrjuje, da je dnevna potreba odraslega
človeka po vodi 2,5 litra. Tekočino odrasel človek vnese s pijačo (1,2 l), s hrano (0,9 l) in 0,3 l
vode nastane z oksidacijo med presnovo.
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Preţivljanje prostega časa je pomembno pri oblikovanju ţivljenjskega sloga. Pri raziskavi
smo ugotovili, da študentje predšolske vzgoje več časa posvetijo študiju (11,25 h na teden)
kot zabavam (4,44 h na teden). Ugotovili smo tudi, da študentje v Kopru posvetijo več časa
zabavam (5,8 h v tednu anketiranja) kot študentje predšolske vzgoje v Ljubljani (3,54 h v
tednu anketiranju). Razveseljujejo pa nas podatki, da večina študentov predšolske vzgoje
prosti čas preţivlja z druţino in prijatelji.
Zajec in Cemič (2010) trdita, da ţivljenjski slog vzgojitelja vpliva na subjektivne teorije. Te
imajo močan vpliv na usmerjenost pri poučevanju in vplivajo, kam in kako bo vzgojitelj
usmerjal dejavnost. Dejstvo je, da je uspešnost v vzgojiteljskem poklicu odvisna tudi od dobre
telesne pripravljenosti, saj se vzgojitelji vsakodnevno srečujejo s številnimi fizičnimi
obremenitvami. Pišot (2011) pa meni, da bo vzgojitelj, ki sledi smernicam zdravega
ţivljenjskega sloga, ne le zadovoljen s svojim zdravjem, pripravljenostjo, učinkovitostjo in
počutjem, temveč bo v svoji ustvarjalnosti in poslanstvu deleţen tudi številnih drugih
posrednih učinkov. Kakovost ţivljenja njegovih gojencev, otrok in staršev, ki bodo posredno
prevzemali ponujen vzorec ţivljenjskega sloga, pa bo predstavljala dodatno zadovoljstvo in
uspešnost vzgojiteljevega poslanstva.
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9 SKLEP
Namen diplomske naloge je bil analizirati nekatere dejavnike ţivljenjskega sloga pri bodočih
vzgojiteljih. Analizirati smo ţeleli nekatere dejavnike ţivljenjskega sloga študentov
predšolske vzgoje. Ţeleli smo ugotoviti, koliko so gibalno športno aktivni, ali uţivajo
alkoholne pijače, ali kadijo, kakšna je njihova prehrana, koliko sedijo ter kako preţivijo svoj
prosti čas. Ţeleli smo tudi ugotoviti razlike med študenti predšolske vzgoje v Ljubljani in
študenti predšolske vzgoje v Kopru v nekaterih dejavnikih ţivljenjskega sloga. V ta namen
smo anketirali 130 študentov 2. letnika predšolske vzgoje na pedagoški fakulteti v Ljubljani
in Kopru.

Podatke smo kvantitativno obdelali s statističnim paketom SPSS – 16.0 Windows (Statistical
Package for social Scienses inc. Chicago IL). S podprogramom Frequencies smo izračunali
frekvence posameznih odgovorov v anketnih vprašanjih. Na številčnih spremenljivkah in tudi
na ostalih ustrezno transformiranih spremenljivkah smo uporabili Descriptives (opisna
statistika), Pearson's Correlation (analiza povezave med spremenljivkami) in T-test.
Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p<0,05).

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko ugotovitve strnemo v vsebinsko celoto, ki osvetljuje
nekatere dejavnike zdravega ţivljenjskega sloga bodočih vzgojiteljev. Rezultatov ne moremo
posploševati, nam pa ti dajejo nekaj zanimivih ugotovitev.
Iz rezultatov je razvidno, da so študentje predšolske vzgoje dovolj gibalno/športno aktivni in
zadostujejo dnevni potrebi po gibanju. Čeprav smo tudi ugotovili, da študentje največji del
dneva presedijo, najmanj pa preţivijo v gibanju. Zato smo prišli do spoznanja, da so
najverjetneje študentje predšolske vzgoje v anketi, pri vprašanju 13 odgovarjali, koliko so
gibalno aktivni na teden in ne na dan. Podatki ankete nam razsvetlijo dejstvo, da je več kot
polovica študentov predšolske vzgoje v tednu anketiranja uţivala alkohol. Ta podatek je
zaskrbljujoč in menimo, da bi bilo treba ozavestiti študente o škodljivosti pitja alkoholnih
pijač. Na obveznem zdravniškem pregledu res dobijo nekaj informacij o tem, a glede na
rezultate naše raziskave, očitno premalo. Predlagamo, da se pripravi vseslovenska
meduniverzitetna akcija, s pomočjo katere bi skušali dvigniti ozaveščenost ne samo študentov,
pač pa vseh Slovencev, ki glede na tuje raziskave sodimo v sam svetovni vrh po količini
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popitega alkohola na prebivalca na dan. Razveseljuje pa nas dejstvo, da večina študentov
predšolske redno zajtrkuje in uţiva vsaj štiri obroke na dan. Največ študentje predšolske
vzgoje občasno občutijo stres, kar vpliva na njihovo zdravje.
Za nadaljnjo raziskovanje bi bilo smiselno vzorec povečati na vse letnike predšolske vzgoje.
Analizirali bi lahko tudi kontrolno skupino, kjer bi zajeli študente z drugih fakultet. Smiselno
bi bilo tudi analizirati, ali se ţivljenjski slog spremeni, ko se študentje predšolske vzgoje
zaposlijo v vrtcih. V diplomski nalogi smo ugotovili, da je ţivljenjski slog vzgojiteljev in tako
tudi bodočih vzgojiteljev pomemben pri pedagoškem delu in izobraţevanju.
»Izobraţevanje bodočih vzgojiteljev sega na eni strani na področje mladostnikov, ki si svoj
ţivljenjski slog še oblikujejo, na drugi strani pa na področje odraslih, ki imajo ţivljenjski slog
ţe oblikovan« (Zajec, Cemič, 2010). Študentje so ravno v tistem obdobju, ko odraščajo in
postanejo samostojni. V obdobju študija, naj bi študent začel razmišljati s svojo glavo, saj je
sposoben sprejeti ogromno informacij in jih uporabiti v svojem vsakdanjem ţivljenju. Mnenje
številnih strokovnjakov je, da na spremembo subjektivnih teorij vpliva tudi izobraţevanje.
Izobraţevanje in ozaveščanje pomena ţivljenjskega sloga vzgojitelja z pozitivno izkušnjo bi
njihova stališča do te vsebine bistveno spremenili. Na fakulteti se premalo časa posveča
vsebinam, ki imajo pomembno vlogo v otrokovem razvoju. To zatrjujem iz osebnih izkušenj,
saj se v času študija nisem seznanila z vsebino, kot je pomen ţivljenjskega sloga vzgojitelja
na vzgojno delo s predšolskimi otroki.
Ne smemo pozabiti, da na oblikovanje ţivljenjskega sloga vplivajo v veliki meri starši otrok.
Slog se najprej oblikuje v oţjem druţinskem krogu, kjer so starši prvi, ki otroka vzgajajo in
učijo. Zgled starša pa je najpomembnejši, saj ga otrok nenehno posnema.
Pasiven način ţivljenja, ki nas spremlja, nas odtujuje od zdravega ţivljenjskega sloga.
Predvsem nas odtujuje od gibalne dejavnosti, kar vodi v številne bolezni srca in oţilja. Zato
je perspektiva na mladih, da bodo učili in vzgajali otroke zdravih načel in navad. Čut za zdrav
ţivljenjski slog je potrebno privzgajati ţe od otroštva. Vzorci, ki si jih priučimo, so v nas
globoko vtisnjeni in jih je v odrasli dobi teţko spreminjati. Tako bo zdrav ţivljenjski slog
nekaj samoumevnega. Zdravje in zadovoljstvo otroka, mladostnika in kasneje odraslega pa bo
največja nagrada.
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11 PRILOGE
11.1 Priloga 1: VPRAŠALNIK O NEKATERIH DEJAVNIKIH ZDRAVEGA
ŢIVLJENSKEGA SLOGA BODOČIH VZGJITELJEV
Spoštovani!
Z anonimnim vprašalnikom ţelim pridobiti informacije o nekaterih dejavnikih zdravega
ţivljenjskega sloga bodočih vzgojiteljev (prehrana, pitje alkohola, gibalna/športna aktivnost,
kajenje ...). Rezultati bodo namenjeni izključno za raziskovalne namene. Za vaše sodelovanje
se Vam lepo zahvaljujem.
Študentka Pef: Staša Lepen

Mentor: mag. Alenka Cemič, viš.pred.
Somentor: dr. Jera Zajec
___________________________________________________________________________
SOCIALNO DEMOGRAFSKI PODATKI
1. SPOL (obkroţi):

A. ţenski

B. moški

2. STAROST:___________(vpišite dopolnjena leta)
3. FAKULTETA (dopolni):
________________________________________
ODDELEK:
________________________________________
4. VIŠINA: ___________(vpišite cm)
TEŢA: ___________(vpišite kg)
ZDRAVSTVENO STANJE:
5. KAKO OCENJUJETE VAŠE ZDRAVSTVENO STANJE. (ustrezno obkroţite)
A. odlično

B. dobro

C. slabo

D. ne vem

6. KAKO POGOSTO ČUTITE, DA STE POD STRESOM? (ustrezno obkroţite)
A. nikoli

B. zelo redko

C. občasno

D. pogosto

7. ALI KADITE? (ustrezno obkroţite)
A. da

B. ne

C. občasno

1

E. vsak dan

8. ČE STE ODGOVORILI Z DA, KOLIKO CIGARET STE POKADILI DNEVNO V
PRETEKLEM TEDNU?
______________(vpišite število cigaret)
9. ALI STE PILI KATERO OD ALKOHOLNIH PIJAČ V ZADNJEM TEDNU? (ustrezno
obkroţite)
A. da

B. ne

10. ČE STE ODGOVORILI Z DA, NAPIŠITE, KOLIKO ALKOHOLA STE POPILI V
PREJŠNJEM TEDNU (vino in ţgane pijače).
__________ dl vina (vpišite število decilitrov vina)
__________ dl ţganih pijač (vpišite število decilitrov ţganih pijač)
11. ALI UŢIVATE TABLETE PROTI BOLEČINAM? (ustrezno obkroţite)
A. nikoli

B. občasno

C. pogosto

D. redno

12. ALI UŢIVATE PREPOVEDANE DROGE (marihuana, heroin, kokain, »ecstasy«, hašiš,
LSD, crack …)? (ustrezno obkroţite)
A. redno

B. pogosto

C. občasno

D. nikoli

ŠPORTNO GIBALNE DEJAVNOSTI
13. KOLIKO UR STE BILI V ZADNJEM TEDNU NA DAN GIBALNO AKTIVNI?
___________(vpišite število ur gibalne/športne aktivnosti na dan).
Npr. 1 h v ponedeljek, 30 min v sredo in 1 h v petek 2,5 h : 5 dni = 30 minut)
14. KAKO V POVPREČJU PREŢIVITE OBIČAJEN DELOVNI DAN? (vpišite odstotke):
______% stoje

______% sede

______% v gibanju

______% leţe

16. NA KAKŠEN NAČIN SE UKVARJATE S ŠPORTOM? (podčrtajte prevladujočo in
obkroţi tiste, ki za vas tudi veljajo)
A. organizirano v športnem klubu, društvu, fitnesu
B. neorganizirano s prijatelji
C. neorganizirano v krogu druţine
D. s športom se ukvarjam sam
E. s športom se sploh ne ukvarjam

17. KOLIKO UR NA DAN STE V ZADNJEM TEDNU PREŢIVELI GIBALNO AKTIVNI
NA PROSTEM (zunaj objektov, v naravi …)?
_______________(vpišite število ur)
18. S KATERIMI ŠPORTI SE UKVARJATE? (označite v tabeli)
Redno

Pogosto

Včasih

Nikoli

tek v naravi
hitra hoja
badminton
aerobika
tenis
odbojka
gimnastika
plavanje
smučanje
kolesarjenje
rolanje
joga
ples
planinarjenje
tai–chi ali
druga
vzhodnjaške
veščine
Drugo: _____________________________________
19. KOLIKO UR STE POVPREČNO SEDELI NA DAN V ZADNJEM TEDNU?
_______________(vpišite število ur sedenja v zadnjem tednu)
Npr.: 3 h in 30 min v ponedeljek, v torek 1h, v sredo 5 h in30 min, v četrtek 6 h, v petek 4 h, 20 h : 5 dni = 4 h)

20. ALI STE ZADOVOLJNI Z VAŠO TELESNO TEŢO?
A. da

B. ne C. ne vedno D. ne vem

PREHRANJEVANJE:
21. ALI ZJUTRAJ ZAJTRKUJETE? (ustrezno obkroţite)
A. redno B. pogosto C. občasno D. nikoli
22. KOLIKO OBROKOV, PONAVADI ZAUŢIJETE DNEVNO? (ustrezno obkroţite)
A. en
B. dva
C. tri

D. štiri
E. pet ali več
F. nimam redne prehrane

23. KAKO BI OPREDELILI POJEM »ZDRAVA PREHRANA«?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
24. ALI STE V ZADNJEM TEDNU PAZILI, DA STE SE ZDRAVO PREHRANJEVALI?
(ustrezno obkroţite):
A. da

B. ne

25. KOLIKO TEKOČINE POPIJETE NA DAN?
________________(vpišite število dl).
26. KAKO POGOSTO UŢIVATE NASLEDNJA ŢIVILA? (označite v tabeli)
Vsak dan 4-6x na teden 1-3x na teden Nikoli
meso
ribe
mleko, mlečne
izdelke
zelenjavo
sadje
slaščice
beli kruh
polnozrnati
kruh
kava, pravi čaj
ţivalske
maščobe
PROSTI ČAS:
27. KOLIKO UR NA TEDEN V POVPREČJU NAMENITE ZABAVAM (v diskotekah, klubih …)?
_________________(vpišite število ur namenjenim zabavam na teden)
Npr.: 4 h v sredo, v četrtek 2 h in 5 h v petek 11 h : 5 dni = 5 h in 30 min)

28. KOLIKO UR NA TEDEN V POVPREČJU NAMENITE ŠTUDIJU?
_________________(vpišite število ur)
29. KOLIKO UR STE V ZADNJEM TEDNU SPALI?
__________________(vpišite število ur)
30. KAKO NAJPOGOSTEJE PREŢIVLJATE SVOJ PROSTI ČAS ? (podčrtajte prevladujočo in
obkroţi tiste, ki za vas tudi veljajo):
A. Počutim se osamljen/o.
B. Berem časopise in revije.
C. Berem knjige.
D. Udeleţujem se kulturnih prireditev.
E. Ukvarjam se s hišnim ljubljenčkom.
F. Sem član društva (pevski zbor …)

H. Z druţino.
I. Spim.
J. S prijatelji.
G.Drugo:____________________________

