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KAKO POMEMBNE SO VREDNOTE V DRUŽINI?

• Družinski temelj (ko pridejo težave, jim je družina lahko kos, če ima zdravo 

osnovo),

• vplivajo na odločanje v družini in zunaj nje,

• so vodilo pri vzgoji otrok, 

• zaščita pred zunanjim svetom, 

• družina naj ima pomembno mesto (povezanost),

• pomoč ljudem pri medosebnih odnosih, 

• družina nas oblikuje. 



5 VREDNOT ZA KAKOVOSTNO IN KONSTRUKTIVNO DRUŽINO

1. ENAKOVREDNOST ni enaka enakopravnosti. Znotraj družine vsi 
spoštujemo potrebe drugih. 

Potrebe po: hrani, spanju, spolnosti, ljubezni, pripadnosti, svobodi, moči, 
zabavi …

Primer: Jan (tri leta): „Mama, lačen sem.“

Mama: „Neumnost! Šele pred eno uro smo zajtrkovali. Ne moreš biti že spet lačen.“

Enakovreden odgovor bi bil: „Skoraj ne morem verjeti. Saj smo pravkar jedli. Si res lačen?“



2. INTEGRITETA pomeni popolnost oz. skladnost (če v družini spoštujemo 
integriteto drug drugega, bomo vsi nekaj pridobili). 

Del integritete je tudi spoštovanje. Spoštovanje samega sebe, potem pa je 
še možno spoštovanje drugih. 

OTROKOVA INTEGRITETA (spoštovati moramo njihovo telesno, psihično in 
spolno nedotakljivost). Skrb za otrokovo integriteto je ključnega pomena za 
to, kako se bo otrok razvijal kot človek. 



• ČE ŽELIMO, DA BO DRUŽINA ZARES DELOVALA KOT 

ENAKOVREDNA TVORBA, SE MORAMO RES INTENZIVNO 

POGOVARJATI, KAR PA ZAHTEVA VELIKO ČASA IN ENERGIJE. 



3. AVTENTIČNOST (biti iskren sam s seboj in v odnosu z drugimi; da govoriš in ravnaš iz 
lastnega jaza, tako kot bi naredil sam in ne tako, kot pričakujejo drugi)

Odrasli dostikrat igramo vloge, da bi ugajali otrokom in drugim. 

Otroci so čustvena bitja, zato je dobro, da kadar čutimo jezo ali katero drugo močno čustvo, 
da svoja čustva ubesedimo, izrazimo. V nasprotnem primeru bo otrok nekaj čutil, ampak ne 
bo vedel, kaj se dogaja in se lahko nauči čustva izražati skozi telesno zdravje. 



Avtentičnost je prvi pogoj za tri ključne dejavnike v življenju 
družine:

• neposreden, topel stik med starši in otroki,

• za razvoj osebne avtoritete, s tem pa tudi možnost, da zadostimo lastnim 
potrebam, mejam in vrednotam, 

• za predelovanje in reševanje sporov in težav v družini.



4. ODGOVORNOST za starševstvo prevzemimo odrasli in otrokom 

postavimo meje. 



5. STARŠEVSKO VODSTVO

Starši, mi vodimo družinsko dinamiko, ne otroci. Mi postavljamo meje in 

določamo pravila. 

Težimo k zavestnemu starševstvu. Ne ozirajmo se na vpliv okolja, ampak 

bodimo osredotočeni na svojega otroka. 

Zavestno reagirajmo v določenih situacijah. 



Dobro je vedeti …

• Kakovost partnerskega odnosa odloča o razpoloženju in ozračju v družini. 

• Ljubezen v družini ne pomeni, da se ne bodo nikoli pojavili nobeni konflikti, 

težave in krize. 

• V družini si razdelimo naloge in opravila, ki naj bodo jasna in pregledna. 

• Enakovredno sodelovanje otrok pri pogovorih in odločanju koristi vsej 

družini. 



Naučimo otroke pravih načel in vrednot

• Starši nosimo veliko odgovornost – vzgojiti dobrega, samostojnega, 

samozavestnega, odgovornega, sočutnega in srečnega otroka. 

• Otroku želimo posredovati tiste vrednote, v katere verjamemo sami. 

• Vsak starš ima svoj način, s katerim skuša vse te vrednote podati otroku čim 

bolj uspešno, da se le-te globoko zakoreninijo v njem. 

• Otrok se uči na našem zgledu, zato si moramo vzeti čas. 



Največje vrednote

• Največja vrednota je ŽIVLJENJE

• Življenje je največ vredno, sledijo pa mu lepo vedenje, izobrazba, skrb za 

svoje telo, videz, 

• Najprej poskrbimo za primeren odnos do sebe in do svojega telesa: zdrava 

hrana, dovolj gibanja, dovolj spanja. 

• Če cenimo življenje, lahko spoštujemo in cenimo sebe in vse ljudi ter se tako 

tudi vedemo. Najprej starši           otroci

• Starši, bodimo stabilni in jasni v svojih pozitivnih predstavah o življenju. To 

je otroku največje darilo, največja popotnica.  



Katere vrednote naj naučimo otroke?

• Spoštuj druge ljudi

• Ne boj se delati napak

• Znanje je pomembnejše kot ocene

• Ne popuščajte pritiskom vrstnikov

• Postavljaj vprašanja

• Spoštuj okolje

• Če se ne počutiš dobro, povej to jasno

• Nauči se reči NE



Kaj usmerjati in spodbujati za razvoj pravih vrednot?

• Pogovor,

• obiski, 

• pravljice, 

• risanke,

• igre, 

• dogovor, 

• različna pričakovanja, 

• čas. 



So vaše vrednote jasno opredeljene? 
• Naredite si lestvico vrednot:

Vera, zdravje, mir, varnost, sočutje, pogum, poštenost, iskrenost, spoštovanje, 
odgovornost, prijateljstvo, zaupanje …

Bolj kot sami živimo v skladu s svojimi vrednotami, lažje jih bo osvojil otrok. 



KAJ STARŠI ŽELIJO ZA SVOJEGA OTROKA?

SREČA

ODGOVORNOST

SAMOZAVEST

SPOSOBNOST VEDETI, 
DA VSE ŽELJE NISO 

TAKOJ URESNIČLJIVE 

NEOBREMENJENOST 
S STRESOM

KOMPETENTNOST

ZDRAVJE

SOČUTJE
PRIPRAVLJENOST NA 

TVEGANJE

MOTIVIRANOST ZA 
IZOBRAŽEVANJE

ZANESLJIVOST

SPOSOBNOST ZA 
SPREJEMANJE 

DOBRIH ODLOČITEV



VIDEOPOSNETKI
https://www.youtube.com/watch?v=86ZO7xmG6iM

(Radi imamo družino: lepota družine)

https://www.youtube.com/watch?v=QFh6EX5brig

(Infodrom: Pomen družine)

https://www.youtube.com/watch?v=86ZO7xmG6iM
https://www.youtube.com/watch?v=QFh6EX5brig


PREOBREMENJENOST, IZČRPANOST

https://necakajnavikend.si/wp-content/uploads/Ne-cakaj-na-vikend-kariera-druzina-blog-1200x655-880x470.jpg
https://necakajnavikend.si/wp-content/uploads/Ne-cakaj-na-vikend-kariera-druzina-blog-1200x655-880x470.jpg


Mislila sem, da me bo raztrgalo. 

Preveval me je občutek krivde, ko sem razmišljala o šestletni hčerki in 
štiriletnem sinu. 

Ne, nisem želela, da kdo drug skrbi zanju, se z njima igra, jima bere pravljice 
pred spanjem ali pomaga pri nalogi, medtem ko jaz tičim v pisarni. 

Uživala sem v svojem delu, a hkrati sem hotela biti dobra mama. 

Potiho pa sem hrepenela po več časa zase, čisto ZASE.

(Sensa, Anja Timzoya.)

STRES



• Avtomatski odziv na nevarnost in priprava na soočenje.

• Moderen način  STRES 

Stres je naraven odziv telesa
- na dogodke, ki vas ogrožajo ali vas iztirjajo.



STRES = Prirojen ščit
• Namen  ščiti pred nevarnostim.

• Osredotočenost, motiviranost, pozornost.

• Obramba, hitri odzivi.

• Dnevno soočanje z odzivi okolice ali grožnja zdravju?



Kako ga prepoznati?

Kognitivni simptomi: Čustveni simptomi:

• težave s spominom

• nezmožnost koncentracije

• slaba presoja

• negativna nastrojenost

• anksioznost oz. hitre misli

• nenehne skrbi

• muhavost

• Razdražljivost

• vznemirjenost, 
nezmožnost sprostitve

• občutek osamljenosti in 
izolacije

• depresivno razpoloženje in 
nesrečnost



Vpliv na počutje

• Glavoboli, bolečine v želodcu, 

nespečnost, razdražljivost, 

depresija, žalost, jeza, 

nezadovoljstvo s seboj in 

drugimi, upočasnjena prebava, 

pospešeno dihanje, pridobivanje 

na tel. teži….



Koliko stresa je preveč?

Odvisno od:

• kakovostnih odnosov, 

• od pogleda na svet,

• Čustvene inteligence,

• Genetike.

Nekateri ljudje potrebujejo stres!



Bolezni so lahko posledica kroničnega stresa

• bolečine

• bolezni srca

• težave s prebavo

• težave s spanjem

• depresija

• težave z vzdrževanjem konstantne teže

• avto-imune bolezni

• težave s kožo (npr. ekcem)

• Kapi, migrene, neplodnost, pospešeno staranje, 
možganske poškodbe



Kako boljše prenašati stres?

• Socialni odnos z ljudmi, stik z živalmi, 

stik z naravo

• Občutek vajeti v svojih rokah

• Pozitiven pogled na svet

• Sposobnost čustvovanja

• Znanje in poznavanje dogodkov



Kar 68 odstotkov ljudi ima občutek, da mora do neke starosti izpolniti 

določena družbena pričakovanja, kot so:

• končati šolanje, se preseliti na svoje, se poročiti, imeti otroka …, 

saj se bojijo stigme. 

Raziskavo je na dva tisoč Britancih opravilo podjetje Privilega Home Insurance.

Včasih je bilo jasno. 

Končal si šolo, si našel službo, 

partnerja, zgradil hišo in imel otroke. 

Kako pa je danes?



Pri teh letih družba od nas pričakuje, da …

• da bi morali prvo stanovanje kupiti do 31. leta starosti.

• da bi morali do 29. leta spoznati partnerja, s katerim se bodo ustalili.

• da bi morali imeti prvega otroka do 30. leta starosti.

• da bi morali dolgoletno kariero začeti graditi pri 32. letih starosti.

• da bi morali začeti prejemati želeno plačo do 41. leta starosti.

• da bi morali imeti lasten avto do 25. leta starosti.

• da bi morali do 30. leta zaživeti s partnerjem.

• da bi morali do 48. leta doseči varčevalni načrt.

• da bi si morali biti do 41. leta sposobni privoščiti dvoje počitnic v letu.

• da bodo imeli izpit za avto do 23. leta starosti.



Čar pozitivnega razmišljanja je v moči svojega uma, kjer je zmožnost:

• preusmeritve negativnih misli v pozitivne,

• filozofije vdanosti v usodo oz. v filozofijo navdušenja nad vsakim dnem posebej.

Pozitivno razmišljanje - čustvena inteligenca.

Čar pozitivnega razmišljanja je v moči svojega uma, kjer je zmožnost:

• preusmeritve negativnih misli v pozitivne,

• filozofije vdanosti v usodo oz. v filozofijo navdušenja nad vsakim

dnem posebej.



Pozitivno razmišljanje je konstruktivno razmišljanje.

Obsega razmišljanje o prvih rešitvah, reševanje težav,

objektivnost, logiko in poštenost, kar je v popolnem

nasprotju z zanašanjem na preteklost, s pretiranim

obremenjevanjem z določeno zadevo ipd., kar

zaznamuje pesimiste (Neža Žigon).



Um ima neverjetno moč

 75 % bolezni se prične v glavi.

 Stres je prvi povzročitelj utrujenosti in bolezni.

 Uporabljamo samo 10 % svojih možganov.

 Ljudje, ki znajo uporabiti svojo moč uma živijo bolj      

kakovostno!



Raziskava merjenja možganske aktivnosti (Tali Sharot)

Naravni optimizem oblikuje našo 

prihodnost. (+)

Depresija je nezmožnost 

oblikovanja prihodnosti.(-)

preteklosti, zdi se kot bi obstali v 

času.



Pet korakov  iz pesimista v optimista

• Sprejmite svoja čustva.

• Preverite svoj pogled na situacijo (morda ne vidimo 

realne slike).

• Osredotočite se na dejstva (dejstva/strahovi).

• Vsak večer poiščite tri dobre stvari.

• Preusmerite fokus (tek, hobi, lep spomin).



Iz vsake izkušnje se nekaj naučimo

Šibkost v ……trdnost.

Trdnost v …..mehkobo.

Energija ognja nas preoblikuje v naše najvišje dobro.



10 začetnih korakov za 

zdrav življenjski slog



• Veliko ljudi še vedno spije premalo vode

• Sladkane pijače bi naj imele boljši okus

• En kozarec soka je več kot dovolj na dan

• Voda pomaga pri absorbciji hranljivih snovi

• Pomaga pri odnašanju škodljivih snovi iz telesa

• Velika količina vode pripomore k izgubi kakšnega 

kilograma

#1 Manj sladkanih pijač, več vode



Kako spiti več vode?
• 1. Ugotovite, koliko vode potrebujete

• 2. Nastavite časovnik ali opozorila

• 3. Na steklenički si označite meje in roke

• 4. Ohranjajte vodo hladno

• 5. Uporabite slamico

• 6. Pijte preden jeste 

• 7. Jejte začinjeno hrano

• 8. Poiščite popolno stekleničko za vodo

• 9. Pijte, preden ste žejni

• 10. Popestrite vodo z okusom

• 11. Jejmo vodo



#2 VNESITE SPREMEMBE V PREHRANO

• Začnite z majhnimi spremembami

• Drastične spremembe bodo prevelik zalogaj

• Boljše več majhnih obrokov na dan

• Iz 3 obrokov na 5 obrokov

• Nikoli ne jejte do popolne sitosti

• Vsak dan zaužijte kos sadja

• Pojejte več zelenjave

• Izogibajte se pridelani hrani

• Vaš krožnik naj bo čimbolj pisan

• Ne pozabite na kozarec vode



#3 V VSAKDAN VKLJUČITE GIBANJE
• To ne pomeni, da se vsak dan intenzivno ukvarjate s športom

• Poskrbite le za nekaj gibanja

• Pojdite peš v trgovino namesto z avtom

• Telovadbo počasi stopnjujte

• Izberite aktivnost, ki vam je všeč

• Enkrat na teden pač ni dovolj



#4 ZAGOTOVITE SI REDEN IN KAKOVOSTEN 

SPANEC
• Če ne dobimo dovolj počitka, nam naslednji dan 

primanjkuje energije in smo neprestano lačni

• Tovrstna lakota hrepeni po nezdravi prehrani

• Dolgoročno premalo spanca = kronične bolezni 

• Kakovosten spanec = boljša produktivnost

• Spat se odpravite zgodaj, da boste zjutraj sveži in 

polni energije



Kako doseči globlji spanec?

• Potrebe po spancu se z leti spreminjajo

• Zdrav človek v zrelih letih spi povprečno 7h na dan, kar je 30 – 60 minut manj kot pri 

ljudeh starih 20 let

• Spanje vpliva na duševno, telesno in čustveno zdravje

• Posledica nekakovostnega spanca se kaže v utrujenosti

• Upad globokega spanja začne padati po 35. letu starosti

• Upad globokega spanca je vezan na izločanje rastnega hormona

• V zrelejših letih se spanje pomakne v zgodnje večerne ure, zgodnejše pa je jutranje 

prebujanje



NASVETI ZA MIREN, DOBER IN GLOBLJI 

SPANEC 

Spite samo toliko, kolikor potrebujete, da 
se počutite spočiti naslednji dan.

Pred spanjem se sprostite in zmanjšajte 
napetost s tehniko trebušnega dihanja.

Vedno vstajajte ob isti uri, vseh 7 dni v 
tednu.

Bodite športno aktivni.

Spalnica naj bo udobna in zavarovana pred 
svetlobo in hrupom.

Za dobro spanje je pomembna primerna 
temperatura (18-20°C) spalnega prostora

Imejte redne obroke hrane in ne odpravite se 

spat lačni, pa tudi ne preveč siti.

Izogibajte se pitju alkoholnih pijač, predvsem v 

večernem času.

Kajenje lahko vpliva na spanec.

Ne nosite problemov s seboj v posteljo.

Podnevi ne spite.



#5 KDAJ STE NAZADNJE OBISKALI 

ZDRAVNIKA

• Večina ljudi reče: Uf, že dolgo nazaj… 

• Če ste se na težavo privadili, si delate škodo

• Veliko težav pripišemo staranju

• Redni pregledi in preventiva so zelo pomembni

• Bodite pozorni na družinske zdravstvene težave

• Vzdržujte svoje zdravje



#6 POSKRBITE ZA DRUŽENJE

• Redno vzdržujte stike z družino in prijatelji 

• Naj vaša pot ne bo omejena samo na službo, dom in 

obvezne opravke 

• Vsaj enkrat na teden se sproščeno družite s prijatelji

Dobri socialni odnosi so del zdravega življenjskega sloga.

Ko se družimo, smo sproščeni, se veliko smejimo.

Lepo je vedeti, da življenje ni le delo in opravila, ampak tudi zabava in smeh.



#7 bodite zadovoljni sami s sabo

• Iz življenja odstranite čim več negative

• Imejte dobro mnenje o sebi

• Vsak dan se zbudite z lepo mislijo o sebi

• Ste to, kar ste

• Čas je, da rastete kot oseba



Kako se lažje sprejemati
Spomnite se ene ali dveh manjših napak na

sebi. Povejte si, da ju čez deset let morda ne

boste več imeli, a da sta za zdaj čisto ok, če ju

imate.

Večkrat na dan se spomnite, da imajo vsi ljudje

pozitivne in negativne lastnosti.

Bodite potrpežljivi sami s sabo. Niste se še

nehali učiti - učimo se vse življenje.

Pomislite na nekoga, ki ga ljubite brezpogojno.

Ga ljubite kljub njegovim napakam?

Če verjamete v višjo silo, si skušajte predstavljati,

kako je, da vas ta višja sila ljubi takšnega, kakršni

ste.

Naučite se razvajati samega sebe brez

nepotrebnega zapravljanja. Pokažite si, da se

imate radi.

Pomislite se na svoje lastnosti, ki vam niso všeč,

a jih ne morete spremeniti. Kaj je takšnega na

teh lastnostih, da bi jih lahko vzljubili?



#8 VSAKODNEVNO PREMAGUJTE STRES

• Dandanes je normalno, če smo pod stresom

• Nekaj zdravega stresa ne škodi – žene nas naprej

• Stres omejite z različnimi sprostitvenimi tehnikami

• Čim več se smejte

• Globoko dihajte

• Vzemite si čas za meditacijo

• Udobno se namestite, zamižite in mislite na prijetne stvari



#9 Razmislite o slabih razvadah

• Za začetek samo razmislite o slabih razvadah

• Alkohol, kajenje, sladkor in kava

• Zapisujte si v dnevnik kolikokrat to počnete

• Ali so slabe razvade že odvisnost?

• Zakaj se ne moremo izogniti slabim navadam?

1.  Ob tem se počutimo udobno.

2.  Če vsi to počnejo lahko tudi jaz.

• Pomembno je, da niste prestrogi do sebe.

• Namesto, da se jezite, ker lenarite, se vprašajte zakaj je do tega prišlo.

• Lotite se reševanja težav.



#10 Ali pravilno uporabljate zdravila
• Kdaj točno naj jemljem svoja zdravila?

• Povezava med vitamini, minerali in zdravili

• Če ne uporabljamo pravilno zdravil, dosežejo kontra učinek

• Dobro je, da se posvetujemo z zdravnikom ali farmacevtom



Živila, ki pripomorejo h krepitvi imunskega 

sistema



Kaj je imunski sitem?

• Imunski sistem je naš obrambni mehanizem

• Sestavljen je iz rdečih krvničk in belih krvnih celic (levkocitov), ki požirajo in uničujejo mikrobe

• Levkocitov je več vrst in so obrambne ali imunske celice, ki so organizirani v imunski sistem

• Imunski sistem imamo po celem telesu (limfne žleze, priželjc, bezgavke, vranica, mandeljni …). 

Skupek imunskih celic pa se nahaja v sluznici dihal in črevesja.

• Človekove obrambne linije:

• 1. obrambna linija je izogibanje okužbam

• 2. obrambna linija so pregrade v telesu (koža in sluznica)

• 3. obrambna linija je imunski sitem



Delovanje imunskega sistema

• Varuje nas pred vdorom neželenih vsiljivcev (bakterije, glivice in virusi)

• Skrbi za odstranjevanje strupov med presnovnimi procesi v telesu

• Oslabljen imunski sistem  telo se neželenih snovi ali vsiljivcev ne more znebiti          

bolezen

• Oslabljenost imunskega sistema prepoznamo po okužbi, občutkih utrujenosti in 

izčrpanosti

• Največkrat se pojavi ob menjavi letnih časov (sprememba temperature)

• Temu se izognemo z gibanjem, primernim oblačenjem, uživanju sadja in zelenjave   



Dejavniki, ki nam oslabijo imunski sistem

• Nalezljive bolezni, virusi, bakterije,

• stres,

• slab zrak, ozon, plini, kemikalije,

• cigarete, alkohol in druge droge,

• pomanjkanje spanja,

• slabi medčloveški odnosi ali če jih sploh ni,

• premalo gibanja in premalo izpostavljenosti soncu,

• nezdrava prehrana,

• premalo smeha (ha!).



Živila za pravilno delovanje priželjca

Minerali 

in vitamini
Dobimo jih:

cink
v dušeni govedini, telečjih jetrih, puranovem mesu, semenkah buč, v 

grahu, leči in zeliščnem napitku iz aloe vere

vitamin B6
v pivskem kvasu, arašidih, orehih, neoluščenem rižu, jajcih, ovsu, zelju, 

dinjah, melasi, žitnih otrobih, jetrih, ledvicah in soji

selen
v kokosovem in indijskem orehu, pšeničnih kosmičih, tunah, škarpeni, 

klapavicah, ostrigah, puranjem mesu, piščančjih jetrih, sončničnih 

semenih, jurčkih, sojinih zrnih ter v čebuli in česnu

magnezij
v motovilcu, temni čokoladi, figah, žitu, rižu, bananah, fižolu, 

polnovrednem kruhu, krompirju, jabolkih in seveda v mineralni vodi



Živila za varovanje imunskega sistema

Dobimo jih:

vitamin C v aceroli, aroniji, šipku, zeleni papriki, kiviju, jagodičju, citrusih, 

peteršilju ...

vitamin E v olju pšeničnih kalčkov, mandljih, sončničnem olju, lešnikih, 

pinjolah ...

maščobne 

kisline: 

omega-3

rastlinske: v avokadu, orehih, lanenem semenu;

živalske: v ribah ...

omega-6 v riževih otrobih, soji, koruzi, sončničnem in bučnem olju ...

omega-9 v olivnem olju ...



Tabela živil za boj imunskega sistema

Dobimo jih:

kalcij v svežem mleku in mlečnih izdelkih iz svežega mleka, 

sezamovih semenih, sardinah, parjenem tofuju, suhih 

figah

mangan v polnovrednem kruhu in kosmičih, lešnikih, stročnicah, 

zeleni zelenjavi, ingverju, klinčkih, kokosu in čaju

čebulnice česen, čebula, por, drobnjak, čemaž

probiotične 

bakterije

v probiotičnih jogurtih, dopolnilih

aminokisline rastlinske: v stročnicah, soji, ajdi ...

živalske: v mesu, jajcih, ribah, mleku in mlečnih izdelkih 

...



Živila za dvig imunskega sistema

Dobimo jih:

karotenoidne

snovi

v korenju, papriki, čiliju, paradižniku, rdeči čebuli, 

feferonih, špinači, blitvi, meloni, bučah, marelicah, 

mangu ..., sploh v temnordeče ali temnozeleno 

obarvani zelenjavi in sadju

flavonoidne

snovi

v grozdju, jagodičevju (od brusnic, malin do 

gozdnih sadežev) ..., v rdečem vinu, bogatem z 

resveratrolom, v temni čokoladi in zelenem čaju

križnice v brokoliju, brstičnem ohrovtu, zelju, repi, kolerabi, 

redkvi ...



Najpogostejši vzroki pridobljene imunske pomanjkljivosti so:

• dedne in presnovne bolezni (sladkorna bolezen, odpoved ledvic, podhranjenost),

• zdravila (kortikosteroidi, kemoterapevtiki pri zdravljenju raka, zdravila proti zavrnitvi presadkov),

• obsevanje,

• okužbe (norice, ošpice, rdečke, hude driske, pljučnice, okužba z virusom hiv),

• krvne bolezni (levkemija, limfom, agranulocitoza ...),

• rakava obolenja,

• kronične bolezni jeter (alkoholna ciroza, kronični hepatitis),

• operacije,

• poškodbe,

• staranje.



Kako ostanemo zdravi?

• Telo ni nikoli pri miru, napadajo nas razni 

vsiljivci, telo pa mora nanje odgovarjati

• Od dobre organizacije obrambnega sistema in 

redne oskrbe vojske je odvisno ali bo telo iz boja 

izšlo kot zmagovalec ali kot poraženec

• Pomembno je uživanje raznovrstne hrane

• Če tega ne zmoremo, je primerno uporabiti 

prehransko dopolnilo



ZDRAV NAČIN PREHRANJEVANJA



PREHRANA NA DELOVNEM MESTU



• V dnevno prehrano vključite od 250 do 400 gramov zelenjave 

in od 150 do 250 gramov sadja, odvisno od dnevnih 

energijskih potreb. 

• Vključite zelenjavo/sadje v vaš vsak obrok. 

• Obrok bo imel namreč tudi zaradi vsebovane vode in 

prehranskih vlaknin nižjo energijsko gostoto.

Uravnotežen obrok



LOKALNO PRIDELANA ŽIVILA

• Lokalno pridelana živila so na poti precej 
manj časa.

• Ohrani se več koristnih snovi.

• Takšna živila so tudi okusnejša.



“Sestavite zdrav jedilnik, ampak res zdrav, 

2.000 kalorij dnevno za 3,5 € na osebo 

ali za cca 10 € na dan za tri osebe.”



Zajtrk: ovseni kosmiči, za 4 osebe = 50 centov.

Kosilo:

• polpeti iz bučk/popečene bučke/omaka bučke (bučke z lepotno napako prodajajo po 
znižani ceni!) in paradižniki, čebula = 1,5 evra (Pozimi bučke nadomestiš s fižolom, 
zeljem, korenjem, čičeriko …)

• pečen krompir v pečici = 60 centov

• glava solate = 70 centov.

Malica: sladoled s sadjem, biskvit z breskvami (iz 6 jajc, 1/2 kg breskev in 
ostale sestavine pridejo okoli 2 evra za dva dneva = 50 centov

Večerja: vsak 2 jajci na oko, kos kruha, paradižnikova solata s trdo kuhanim 
jajcem in sirom, tuna s paradižnikom = 50 centov



• “Za mano obdobje, ko sem za svojo prehrano zapravila okoli 3 evre na dan. 

Imela sem celo kakšen kilogram manj, kot zdaj in bila sem zdrava. Kislo zelje je izjemno
poceni, prav tako sladko. Pri kmetu sem kupila zaboj krompirja in zelenjavo. Sadje
izključno sezonsko. Malice nisem jedla. Nisem imela niti časa. Denarja za sladico ni bilo in
to kakršnokoli sladico. Tudi z navadnim belim rižem ni cisto nič narobe, če ga poješ pest sem
in tja. Testenine so poceni. Bele so manj zdrave od polnozrnatih, res pa se v Hoferju
polnozrnate dobi po dobri ceni. Meso je bilo predrago, zato sem jedla le sem in tja piščanca,
kupljenega s popustom. Rdeče meso res izjemno redko. V sezoni sem si sama nabrala regrat
ali pa gobe, borovnice, kostanj … Moj šport je bil pa čisto navaden tek, brez drage opreme in
slavnih znamk, kupljen na razprodaji.”

https://recepti.over.net/poceni-in-zdrav-jedilnik/

https://recepti.over.net/poceni-in-zdrav-jedilnik/


Primer jedilnika za 3, cca 10 €:

zajtrk: ovseni kosmiči z jogurtom, sadje

kosilo: narastek iz bučk s sirom (1 kg bučk, pol kg skute, 2 jajci, 200 g sira, 2 žlici 
pšeničnega zdroba), zelena solata

večerja: solata iz paradižnika, paprik, čebule, tune in fete, zraven kos kruha

ali pa:

zajtrk: 2 jajci, zraven paradižnik in paprika

kosilo: polpete (iz 1 kg mesa jih dobiš za 3 ljudi za trikrat, preostala dva obroka 
zamrzneš), dušeno zelje (ali druga zelenjava), riž

večerja: ajdova kaša, zabeljena s čebulo, popraženo na koščku pancete, zraven jogurt.



Čim manj kruha, čim manj praznih ogljikovih hidratov, ki vzpodbujajo 

insulinski odgovor, po katerem je človek prehitro lačen in se redi, čim več 

sezonske zelenjave:

„Naučite se kuhati. Azijske in druge eksotične kuharije imajo polno zvijač, ki se jih da 

posvojiti; npr. da zelenjave ne pacaš toliko časa, da nastane iz nje brezoblična čofta, pa 

začimbe, s katerimi se da iz navadnega zelja napraviti malce pekoč in zelo slasten curry.“

https://recepti.over.net/poceni-in-zdrav-jedilnik/

https://recepti.over.net/poceni-in-zdrav-jedilnik/


TELESNA DEJAVNOST



Pozitivni učinki redne telesne dejavnosti

- Ohranjanje in izboljšanje zdravja

- Intenzivnost telesne dejavnosti

- Telesna pripravljenost za zdravje

- Aktiven življenjski slog

- Naučimo se pravilno dihati

- Pravilna telesna drža

- Pravilen vzorec hoje

- Kako začeti?



IZRAČUN TELESNA MASE
• ITM nam pove v kateri prehranjevalni razred spadamo

• Je razmerje med dejansko telesno maso v kilogramih in kvadratom telesne višine

• Ocena ITM ni primerna za trenirane športnike, ki imajo velik delež mišične mase, 

recimo šprinterje in za vse osebe mlajše od 19 let.

• KALKULATOR: https://www.popolnapostava.com/indeks-telesne-mase/



• Kako je sestavljena vadbena enota?

• Vaje za sproti

• Načelo FITT

• Načelo SMART

• Merjenje intenzivnosti vadbe

• Nevarnost sedečega načina življenja na zdravje

• 5 minutna telesna dejavnost na delovnem mestu 



DRUŽINA IN PROSTI ČAS



Dinamično ravnotežje otrok, ki so redno skakali na 
trampolinu, se v povprečju poveča kar za 63 odstotkov.

Trening na trampolinu, skok v 

višino poveča za 15,1 odstotka, 

skok v daljino pa za kar 18,8 
odstotka.

https://www.akrobat.si/objave/kljuc-do-boljse-motorike-

koordinacije-in-drze-otrok

https://www.akrobat.si/objave/kljuc-do-boljse-motorike-koordinacije-in-drze-otrok


Druženje in rekreacija v naravi krepi optimizem

Park ali igrišče blizu svojega doma, za rekvizite uporabite 

klopi, drevesa, veje, panje, otroška igrala.

Izpostavljanje prijetnim 

sončnim žarkom spodbuja 

sintezo vitamina D, umirja 

celoten organizem ter 

usklajuje biološki ritem.





AKTIVNOSTI DOMA



ODDIH



ČUSTVENA INTELIGENCA









EQ vs. IQ

Splošno prepričanje: inteligenčni 
količnik (IQ) je ključen za uspeh na 
vseh področjih in v vseh življenjskih 

obdobjih.

Za uspeh v življenju potrebujemo 
čustveno inteligenco (EQ), ki jo 

razvijamo skoraj celo življenje. 

.

RAZISKAVA EQ proti IQ (Goleman idr. 2002, 259-261).

Ugotavljanje osebnostnih sposobnosti, ki vplivajo na vrhunsko 

storilnost.
• Analiza podatkov iz skoraj 500 modelov sposobnosti iz globalnih podjetij (tudi iz IBM, British Airways, 

PepsiCo …) in drugih organizacij.

• 3 kategorije: tehnične veščine (npr. računovodstvo, načrtovanje), kognitivne sposobnosti (npr. analitično 

razmišljanje) in lastnosti, ki zrcalijo EQ (npr. samozavedanje in veščine upravljanja odnosov).

Rezultati raziskave: 

Čustveno-inteligentne sposobnosti 
igrajo čedalje pomembnejšo vlogo v 

višjih plasteh organizacije. 

EQ prispeva od 80 do 90 odstotkov 
sposobnosti, ki odlikujejo odlične 

vodje, včasih pa še več.



• Čustvena inteligenca je skupek ČLOVEKOVIH SPOSOBNOSTI, 
povezanih z zmožnostjo dobrega upravljanja z lastnimi in tudi 
tujimi ČUSTVI. 

Sposobnosti / čustva

Zurita 2010, 7.

SPOSOBNOST je skupek 
znanj, spretnosti, veščin in 

naravnanosti, ki so potrebne, 
da se stvari naredi 

učinkovito.

ČUSTVENE SPOSOBNOSTI so 
tista znanja, spretnosti, 

veščine in naravnanosti, ki so 
potrebne za razumevanje, 

izražanje in dobro 
obvladovanje naših ČUSTEV.



Zurita 2010, 8-189.

Čustvene sposobnosti
• Čustveno inteligentna oseba je sposobna ustvarjati pozitivna čustva in imeti

dobre odnose z drugimi ljudmi.

• Za razvoj te sposobnosti je potrebno veliko časa, celo leta truda in vaj.

• Upravljanja s čustvi se ne naučiš čez noč.

• Pomagajte svojim najstnikom, da bodo bolje obvladovali svoja čustva.



Anksioznost in depresija – pogosta težava najstnikov

• NIJZ - publikacija Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji 2018

Vir: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dusevno_zdravje_otrok_in_mladostnikov_v_sloveniji_9_05_18.pdf

Glavne ugotovitve za mladostnike, stare od 15 do 19 let:

• najpogosteje so bili obravnavani zaradi reakcije na hud 
stres in zaradi prilagoditvenih motenj, drugih anksioznih
motenj ter depresivnih epizod.

• Na sekundarni ravni so bili najpogosteje obravnavani zaradi: 
motenj prehranjevanja, drugih anksioznih motenj in 
mešane motnje vedenja in čustvovanja.

• Poraba antidepresivov se je od leta 2008 do 2015 povečala 

za 43 odstotkov, poraba psiho stimulansov pa kar za 88
odstotkov. 

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dusevno_zdravje_otrok_in_mladostnikov_v_sloveniji_9_05_18.pdf


Empatija

• je zavedanje posameznika, da drugi morda 
drugače gledajo na stvar in da razumejo stališča in 
mnenja drugih. Spoštujejo občutke drugih. 

Reševanje problemov

• je zmožnost prepoznati in opredeliti probleme in 
poiskati ideje za ustvarjalne rešitve. 

Modeli čustvene inteligence



Zurita 2010, 8-189.

1. Zavedanje čustev

2. Obvladovanje čustev

3. Čustvena samostojnost

4. Čustveno-socialne veščine

5. Veščine za čustveno blaginjo

5 sklopov čustvenih sposobnosti



Zurita 2010, 58-87.
Faber in Mazlish2007, 14-41.

Obvladovanje čustev
• Zmožnost dobrega ravnanja z lastnimi čustvi.

• Dober način za soočanje s kritičnimi in napetimi
okoliščinami, kadar se, na primer, človek počuti napadenega,
razočaranega, kritiziranega, užaljenega, izzvanega itn.

• Mnogokrat je bolje, če znamo obvladati čustva in počakamo na 
primeren trenutek, da spregovorimo.

• Sposobnost, da znamo iz sebe izzvati pozitivna čustva, npr. 
samovoljno se odločimo, da bomo dobro razpoloženi.

Ohranimo mirno kri; „štejemo do 10“, preden kaj rečemo; 
globoko dihamo.



Zurita 2010, 58-87.
Faber in Mazlish 2007, 14-41.

Obvladovanje čustev

Jeza ima veliko oblik:

Bes, togota, sovraštvo, ogorčenje, odpor, 
nejevolja, sovražnost, nevšečnost, ljubosumnost, 

zavist, prezir, odklonitev, sumničavost …

Nasilje je pogosto posledica slabo obvladane jeze!



Zurita 2010, 88-117.

Čustvena samostojnost
• Zmožnost ustvarjanja ustreznih lastnih čustev v določenem 

trenutku. 

• Dobra samopodoba, pozitivna naravnanost in odgovoren 

odnos do življenja.

Samospoštovanje Samozaupanje Samomotivacija
Pozitiven odnos do 

življenja

Kritični pogled na …
Soočanje z 

neprijetnimi 
okoliščinami

samopomoč



Zurita 2010, 118-153.

Čustveno-socialne veščine

• Zmožnost ohranjanja dobrih odnosov z drugimi.

Asertivnost Empatija
Sposobnost 
poslušanja

Opredelitev 
težave

Vrednotenje 
rešitev

Pogajanje



Zurita 2010, 154-188.

Veščine za čustveno blaginjo

• Zmožnost primernega in odgovornega vedenja za soočanje z vsakodnevnimi 

izzivi, kar omogoča, da si na uravnotežen način organiziramo življenje, s 

tem pa poskrbimo za svoj zadovoljstvo ali blaginjo. 

• Osebna blaginja se pojavi, ko doživimo pozitivna čustva. 



IMEJMO SE RADI



IZDELAVA ZDRAVIH NAPITKOV

https://www.sketa.si/category/smoothie/

https://www.sketa.si/category/smoothie/


Borovničev smoothie

z jogurtom

Sestavine za 2-3 porcije

•2 zmrznjeni banani

•pest indijskih oreščkov

•pest zmrznjenih borovnic

•1 žlica chia

•4 žlice kokosove moke

•2 cm svežega ingverja ali 1 čajna žlica ingverja v 

prahu

•2 dl navadnega jogurta

•1 dl vode

Postopek

•sestavine (brez borovnic!) dobro zmešaš v 

mešalniku ali blenderju

•polovico smoothia natočiš v kozarce

•drugi polovici dodaj borovnice in jih na hitro 

zmiksaj

•v kozarce vlij še preostanek smoothia



Zeleni detox „trebuh“ smoothie

Za en velik smuti potrebuješ:

•1 limona

•4 cm ingverja

•1 kumaro

•¼ ohrovta

•3 dl vode

•limono dobro operi, priporočamo takšno iz eko pridelave

•vse sestavine v sokovnik

Namig: pripraviš lahko tudi detox vodo, le povečaj količino vode na 1,5 litra.



Smoothie „afrodiziak“

• Sestavine

• 3 dl vode

• 1 banana

• 2 jušni žlici kakovostnega kakava

• ½ zrelega avokada

• 1 žlica medu

• 1 čajna žlica cimeta

• 2 cm ingverja ali 1 čajna žlica ingverja v prahu

• ščepec naribanega muškatnega oreščka

https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=kakav%2520v%2520prahu
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=med
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=ingver


Hvala za vašo pozornost!




