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POVZETEK 

 

Ugotavljali smo zdravstveno stanje 104 učiteljev s Koroške regije, ki poučujejo (kot razredni 

učitelji v razredu ali v podaljšanem bivanju ali kot športni pedagogi, ki poučujejo športno 

vzgojo ali delajo v podaljšanem bivanju) v osnovnih šolah. Podatke smo zbrali z 

vprašalnikom, ki ga je za potrebe diplomskega dela povzela dr. Vesna Štemberger po 

vprašalniku »Z zdravjem povezan vedenjski slog«. Vprašalnik je zajemal 19 vprašanj, ki so 

bila razdeljena na dva sklopa, v prvem sklopu so bila zajeta vprašanja splošnega tipa (spol, 

leto rojstva, delovna doba …), v drugem sklopu pa so bila vprašanja o zdravstvenih težavah in 

okvarah (obisk zdravnika, odsotnost od dela, ocena in skrb za lastno zdravje, stres, bolezni in 

težave …).  

Cilji raziskave so bili ugotoviti, kako učitelji Koroške regije skrbijo za svoje zdravje in koliko 

ur na teden so športno dejavni. Ugotoviti smo želeli, katere zdravnike so obiskali v preteklih 

12-ih mesecih, kdaj jih običajno obiščejo, ugotoviti, koliko dni na leto v povprečju izostanejo 

od dela. Želeli smo ugotoviti, koliko sodelujočih učiteljev se počuti napete, pod stresom in 

velikim pritiskom in kako se s to težavo spopadajo, koliko od njih je kadilcev, ter koliko jih 

kadi v bivalnih prostorih ali koliko jih živi z nekom, ki kadi v bivalnih prostorih. Ugotoviti 

smo želeli, kakšen je njihov odnos do lastne teže, predvsem pa ugotoviti, katere bolezni, 

stanja ter zdravstvene težave so prisotne pri sodelujočih učiteljih.  

Z raziskavo smo ugotovili, da 60 % učiteljev meni, da za svoje zdravje skrbi kar dobro. 

Ugotovili smo, da je od vseh sodelujočih učiteljev kar 92 % takšnih, ki so v prostem času 

športno dejavni. V zadnjih 12-ih mesecih je največ (76 %) učiteljev obiskalo zobozdravnika 

in (62,5 %) splošnega zdravnika, ti obiski pa so bili najbolj pogosti meseca januarja. Kar 60,6 

% učiteljev Koroške regije največkrat obiščejo zdravnika takrat, ko si sami več ne morejo 

pomagati. V povprečju so učitelji izostali od pouka 5,5 dni na leto. Ugotovili smo, da se 55,8 

% učiteljev počuti občasno pod stresom, pritiski in napetosti, a jih kar 78 % pravi, da se z 

njimi zlahka spopadajo. 33 % vseh učiteljev sedaj kadi, 7,7 % pa jih živi v bivalnih prostorih, 

kjer se kadi. Ugotovili smo, da je 61 % učiteljev, od vseh sodelujočih, zadovoljnih s svojo 

lastno telesno težo. Prevladujoče bolezni in stanja so alergije, z njimi se spopada kar 21, 2 % 

učiteljev, veliko, 19,2 %, pa tudi z boleznimi in okvarami hrbtenice. Njihove najpogostejše 

težave, povezane z delom, so utrujenost, prehlad in hripavost.  

 

KLJUČNE BESEDE: zdravje, osnovnošolski učitelji, bolezni, gibanje, športne dejavnosti. 
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ABSTRACT 

 

HEALTH CONDITION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN KOROŠKA 

REGION 

 

In my work we were trying to find out the health condition of 104 teachers in Koroška region, 

who teach (as class teachers in their classes in after school schedule or as sport pedagogues 

who teach sport education or after school schedule) in primary school.  

 

Data was assembled with a questionnaire which was summarized after the questionnaire »Z 

zdravjem povezan vedenjski slog«. for the needs of this diploma work by dr. Vesna 

Štemberger. The questionnaire included 19 questions which were divided into two sections. 

First section included common type of questions like sex, year of birth, working period ...). In 

the second section there were questions about health problems and injuries (visits at doctors, 

absence from work, evaluation of their own health an concern about the health, illnesses and 

problems …) 

 

The main objective of the research was to find out how do teachers in Koroška region take 

care of their own health and how many hours per week they do active sport. Furthermore we 

wanted to find out which doctors they have visited in the last 12 months, what kind of reason 

the usually visit them and how many days they are in average absent from work. We also 

wanted to find out how many teachers who participated in our research feel different tensions, 

under a lot of stress, under pressure and how they deal with these problems. We wanted to 

know how many of them are smokers, how many smoke in residences and how many live 

with a person who smokes in their presence. The research also included questions about 

relation to their body weight but mostly we wanted to find out what illnesses, conditions and 

medical problems are present with the teachers.  

 

With our research we could prove that 60 % of the participated teachers think they take good 

care of their health, 92 % of them are sportily active during their free time. In the last 12 

months the dentist with 76 % and the personal doctor were the two most visited types of 

doctor and the visits were most frequent in January. Most of the teachers (60,6 %) visit the 

doctor not until they cannot help themselves anymore. In average the teachers were absent 
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from work 5,5 days in a year. We found out that 55,8 % of teachers occasionally feel under 

stress, pressure or other tensions and 78 % think they can cope with them easily. 33 % of 

teachers at present are smokers, 7,7 % of them live in a living space with smokers. 61 % of 

teachers are happy with their current body weight. The prevailing illnesses or conditions are 

different allergies which include 21,2 % of the teachers a lot of them 19,2 % have problems 

with their spine. The most common problems related with work are tiredness, cold and 

raucousness. 

 

 

KEY WORDS: health, primary school teacher, illness, exercise, sport activities 
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1. UVOD 

 

Delo osnovnošolskega učitelja je zelo pestro, zahtevno ter raznoliko. Učitelj je tisti, ki skrbi 

za celostni razvoj učencev, ga poučuje, mu podaja znanje, ter ga tudi vzgaja in mu podaja 

smernice za dobro, kakovostno življenje. Učitelj ima poleg vzgojno-izobraževalnih nalog 

(priprava in izvedba učnih ur) še druge: skrbeti mora za razred v celoti, učence mora 

disciplinirati, jim pomagati pri reševanju problemov, sodelovati mora s sodelavci, delati mora 

v timu, kar zanj pomeni veliko prilagajanja in odrekanja, poleg vsega tega pa mora sodelovati 

še s starši. Učitelj mora biti vsestranski, kar pomeni, da mora biti dober na vseh področjih, ki 

jih zajema vzgojno-izobraževalni proces, torej mora biti umetnik, družboslovec, naravoslovec, 

glasbenik, matematik, slovenist, športnik in še bi lahko naštevala. Učitelj je strokovnjak na 

svojem področju, pa vendar ga lahko vse te zahtevne naloge pripeljejo do tega, da se s težavo 

spopade z napori in pritiski, ki lahko privedejo do stresa in do drugih bolezenskih stanj. Prav 

zaradi tega je za vse učitelje ključnega pomena, da svoj prosti čas namenijo gibanju, da se 

športno udejstvujejo, se sproščajo in tudi veliko počivajo, saj si le tako naberejo moči, 

kondicijo in energijo, ki jo potrebujejo za vsakodnevno delo v razredu oziroma za delo z 

učenci.  

 

Učitelji morajo dobro skrbeti za svoje zdravje, saj pripomore h kvalitetnejšemu delu, 

kakovostnemu in urejenemu življenju. Zdravje je za večino ljudi največja vrednota, ki ne 

pomeni le odsotnost bolezni, temveč tudi telesno in duševno dobro počutje. Zdravi ljudje se 

lažje prilagajajo okolju, so bolj učinkoviti na delu, življenje dojemamo kot nekaj lepega in so 

bolj srečni, veseli ter se v svoji koži dobro počutijo. Za vse to je zaslužen zdrav življenjski 

slog, ki je skupek zdravega prehranjevanja, telesne dejavnosti oziroma gibanja, skrbi za 

zdravje, higieno, izogibanje škodljivim, prepovedanim substancam (alkoholu, cigaretam in 

drogi), razvijanje in ohranjanje pozitivnih socialnih odnosov s soljudmi in še bi lahko 

naštevala.  

 

Gibalna in športna aktivnost krepi zdravje, zato je zelo pomembno, da ljudje del svojega 

prostega časa namenijo tudi gibanju. Gibanje je pogoj, da se ljudje počutijo dobro, da se 

spoštujejo in imajo pozitivno samopodobo. Gibanje naj bi bilo na urniku vsak dan, kar pa ne 

pomeni, da bi moral vsak dan v fitnes, na aerobiko, v bazen ali na kakšno skupno vadbo, to 

pomeni, da greš na sprehod v naravo, da se namesto z avtom v službo odpraviš peš ali s 
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kolesom, da se izogneš dvigalom in odideš po stopnicah, tako poskrbiš, da se telo razgiba, da 

se cirkulacija krvi poveča ter da se nadihaš svežega zraka, kar še dodatno pripomore k 

boljšemu počutju. Gibanje naj bo tudi del delovnika, kjer si mora vsak vzeti minutko za 

zdravje, narediti kakšno raztezno vajo, ali pa mora preprosto le odpreti okna, zapreti oči ter 

sprostiti svoje telo. Šport vpliva na družbo v celoti, saj se ljudje preko športa družijo na 

kvaliteten način, v največji meri pa vpliva na posameznikovo psihično in fizično dobro 

počutje in je vzrok za pozitivno samopodobo. Učitelj je v razredu v konstantnem gibanju, je 

ves čas aktiven, mora imeti dovolj moči ter energije, in kot sem že prej navedla, je gibanje za 

učitelja velikega pomena, saj ga ohranja pri zdravju, mu zagotovi dobro vzdržljivost in 

pripravljenost v razredu. Poleg vsega tega pa mora do športa in gibanja razvijati pozitiven 

odnos, saj bodo le tako tudi učenci dojeli šport kot nekaj lepega, koristnega in zabavnega. 

 

Namen raziskave je bil ugotoviti zdravstveno stanje razrednih učiteljev in športnih 

pedagogov, ki poučujejo na osnovnih šolah Koroške regije, in ugotoviti, kako šola, razred kot 

delovno okolje, vplivata na njihovo zdravje, razvoj bolezni in težav. Z raziskavo želimo v 

ospredje postaviti tovrstne težave in spodbuditi učitelje in vse delavce na šoli k zdravemu 

načinu življenja.  
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2. PREDMET IN PROBLEM 

 

Predmet in problem je ugotoviti, kakšen je zdravstveni status razrednih učiteljev Koroške 

regije. Za svoje zdravje bi morali narediti več, si vzeti čas za sprostitev, oddih v naravi ali se 

celo ukvarjati s športom. Vse to bi pripomoglo, da bi okrepili zdravje, s tem pa tudi povečali 

motivacijo, veselje do dela in bili bolj fizično in psihično pripravljeni na izzive, s katerimi se 

srečujejo vsakodnevno v razredu in šoli. Razvijati morajo pozitiven odnos do športa in 

zdravja, saj lahko le tako to vrlino prenesejo tudi na svoje učence. Kajti naloga razrednega 

učitelja je tudi ta, da poleg vseh drugih znanj in spretnosti naučijo učence skrbeti zase, skrbeti 

za svoje zdravje in v njih vzbuditi tudi željo po gibanju, športu in jih naučiti sobivati z naravo.  

 

 

2. 1  DELO IN ŠOLA KOT DELOVNO OKOLJE  

 

2. 1. 1  DELO IN DELOVNO MESTO 

 

Delo ima za vsakega posameznika drugačen pomen; enim je delo v veselje, užitek, nekaterim 

gre le zato, da priskrbijo dobro in brezskrbno življenje sebi in svoji družini, spet drugim pa je 

delo nujno zlo, ki jim zagotovi preživetje. 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1998) je delo definirano kot zavestno uporabljanje 

telesne in duševne energije za pridobivanje dobrin. 

 

Bilban (1999) meni, da je človek bitje, ki je zmožno delati, njegovo delo pa zavestno 

prizadevanje, da bi dosegel določen cilj. Delo je po njegovem mnenju dopolnjevanje sveta in 

uresničevanje človeka samega. Delo človeka oblikuje in izpopolnjuje. 

 

Ulaga (1980) pravi, da človek brez psihičnega udejstvovanja, dela, peša in propada. Delo je 

učinkovito, če dela človek z veseljem. Človeka delo razvija, ohranja ter izpopolnjuje, ga 

osrečuje in je vir blaginje. Pravi, da človek dela z veseljem, je potrebno: 

- da je človek telesno, duševno in družbeno zdrav, 

- da ima razvito, močno, utrjeno in izurjeno telo, 

- da zna delati, 
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- da si človek želi delati in ima pravilen odnos do dela (interes, čut, dolžnost in 

podobno). 

 

Vsaj tretjino svojega življenja preživimo na delovnem mestu. Na duševno,  fizično, socialno 

in ekonomsko blaginjo delavcev neposredno vpliva delo, delovno mesto ter delovno okolje, 

ter posledično tudi na zdravje družin, skupnosti in družbe (Petruša in Remec, 2010). Remceva  

(2011) pravi še, da je eno pomembnejših življenjskih okolij prav delovno okolje, ki povzroča 

ali ohranja bolezen, lahko pa tudi povzroča ali ohranja zdravje.  

 

Kruščeva (2011, v Remec, 2011) pravi, da na delovnem mestu preživimo velik del dneva. 

Meni, da delovni ritem postaja vse hitrejši, intenzivnejši, s tem pa so posledično delavci 

izpostavljeni stalnim stresnim situacijam, ki vplivajo na njihovo zdravje in počutje. Vse to 

lahko vodi tudi v neredno in/ali nepravilno prehranjevanje. Pravi, da je pomembno, da se 

delavci in delodajalci zavedajo pomena zdrave prehrane na delovnem mestu.  

 

2. 1. 2  ŠOLA, KOT DELOVNO OKOLJE 

 

»Šola je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki omogoča učencem organizirano, sistematično 

pridobivanje znanja, spretnosti« (SSKJ, 1998, str. 1359). 

 

Šola je okolje, ki združuje učitelje, vse delavce na šoli, učence ter njihove starše. Je pravna 

oblika institucije, je odprt sistem, ki od širše družbene skupnosti prejema naloge ter sredstva 

za svoje delo, njej tudi odgovarja za rezultate svojega dela, prav tako pa iz nje črpa vzgojne 

vplive. Šola, kot skupnost učencev in učiteljev, je odgovorna za negovanje pozitivne  

motivacije pri vzgojnem delovanju in zagotavlja avtoriteto vseh faktorjev v vzgojno-

izobraževalnem procesu in razvoju mladih (Pšunder, 1994). 

 

Skulj (1990) se sprašuje kaj je šola in odgovarja, da je šola primerno opremljen prostor z 

opremo, učnimi pripomočki in sredstvi, kjer učence vzgajajo in učijo usposobljeni učitelji. 

Pravi še, da je šola prostor, kjer so učenci na suhem, na toplem, kjer sedijo, stojijo, se 

razgibavajo, se prehranjujejo, skrbijo za higieno itd.  
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2. 1. 2. 1  Poklic razrednega učitelja 

 

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je zapisano, da je razredni učitelj tisti, ki skrbi za 

celosten razvoj učencev. On zagotavlja popoln razvoj učencev, razvoj na socialnem, 

psihomotoričnem ter na socialno-emocionalnem področju. Otrokom podaja znanja, ki jih le ti 

usvojijo, jih znajo uporabiti, poskrbi pa tudi za razvoj otrokove vedoželjnosti, samostojnosti, 

ustvarjanja, komunikacije, pozitivne samopodobe in jih spodbuja h gibalni aktivnosti. Skrbi 

torej za razred kot celoto in ima več nalog: pripravi ves vzgojno-izobraževalni proces, učence 

disciplinira, rešuje probleme, jih vzgaja, sodeluje s starši idr. (www.ess.gov.si). 

 

Youngs (2000) pravi, da se učitelji pri svojem delu srečujejo z različnimi otroki, ki imajo 

svoje želje, zahteve in potrebe, ter tudi z otroki s posebnimi potrebami. Od učiteljev se 

zahteva veliko prilagajanja in ogromno napora, saj se dnevno soočajo z različnimi zahtevami, 

pričakovanji in čustvenimi potrebami otrok. Na učiteljevo delo vplivajo tudi vsa pričakovanja 

staršev, otrok in oblasti, hkrati pa tudi lastne zmožnosti in želje (Mihelič in Skok, 1997). 

 

Razredni učitelj je široko splošno izobražen in ima pedagoško-psihološka znanja. Pri delu 

mora biti zanesljiv, dosleden, prepričljiv in objektiven, miren, pošten, obvladljiv, biti mora 

naklonjen vsem učencem, brez kakšnih koli predsodkov. Prav zaradi tega je delo razrednega 

učitelja izredno obremenjujoče (Pšunder, 1994). 

 

Učitelj je strokovnjak, ki s svojo izobrazbo in poznavanjem pedagoških, metodičnih in 

didaktičnih osnov skupaj z učenci uresničuje cilje in naloge vzgoje in izobraževanja, hkrati pa 

organizira cel vzgojno izobraževalni proces (Strugar, 1993; po Silvar, 2009). 

Resman (1990, v Pšunder, 1994) navaja, da se v šoli pojavijo učitelji v treh vlogah: 

- učitelj kot uslužbenec (zavezan je šoli in upošteva šolske pravne akte in zakonodajo), 

- učitelj kot strokovnjak (zavezan je stroki, ki jo pozna, jo spremlja in razvija, svoja 

znanja pa razvija na učencem dostopen način), 

- učitelj kot človek (je human, strpen, razumevajoč, zna spodbujati, hrabriti, podpreti, 

komunicirati z otroki, zna razumeti, presojati in razlikovati). 

Vse te tri vloge učitelja morajo biti medsebojno usklajene in prisotne, drugače lahko postane 

učitelj razdvojen.  
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Za dobrega učitelja so zelo pomembne osebnostne lastnosti: strpnost, človečnost 

razumevanje, iskrenost, obzirnost, poštenost, kulturno vedenje, resnična naklonjenost do 

učencev idr., hkrati pa je zelo pomembno njegovo strokovno pedagoško znanje, splošna 

razgledanost. Učitelj mora dnevno spremljati tudi dosežke znanosti, razvoj tehnologije in 

tehnike, saj je prenašalec vsesplošnega znanja. Načrtovati mora vzgojno-izobraževalno delo z 

več psihološkega znanja, pri tem pa mora upoštevati potrebe in individualne razlike učenca 

(Grandić, 1990). 

 

Paterson (2001) pravi, da mora imeti razredni učitelj rad učenje in otroke, še več, poznati 

mora: 

- učni načrt opismenjevanja in računanja,  

- otrokov razvoj, 

- učne tehnike, 

- ocenjevanje postopkov in podobno. 

Razredni učitelj ima veliko različnih vlog, učitelj je umetnik, strokovnjak, pisatelj, 

računovodja, zdravnik, medicinska sestra, svetovalec, strokovnjak za notranjo opremo, 

tajnica, dirigent, znanstvenik, dramatik, trener, tehnik, gostitelj, detektiv, policist, razsodnik, 

povezovalec, starš in njegov svetovalec, novinar, psiholog ter dandanes tudi pokrovitelj.  

 

Učiteljski poklic opravljajo visoko izobraženi in motivirani strokovnjaki, ki s svojim delom 

pomembno prispevajo k vključevanju mladih v družbo, ki se nenehno spreminja, in so 

bistvenega pomena za kakovostno izobraževanje mladine (Reding, 2005). Zver (2005) navaja, 

da bi morali imeti učitelji najbolj svežo strokovno znanje in bi morali biti usposobljeni za 

ravnanje v vseh pedagoških situacijah, da bi lahko znali vse, kar prinašajo novi časi: nove 

tehnologije, različnost učencev in še več. Učitelj naj bi imel veliko odgovornost, saj mora 

učenca usposobiti za vseživljenjsko učenje, za njegovo vlogo v družbi ter za ustrezno izbiro 

njegove poklicne poti.  

 

2. 1. 2. 2  Delovni pogoji razrednih učiteljev 

 

Delo na šoli vsekakor ni lahko, je fizično in psihično naporno, čeprav marsikdo meni, da je to 

poklic, ki ga je lahko opravljati, menijo, da je delo enostavno, delovni čas pa kratek. Pa 

vendar to ne drži, saj delovni čas nikakor ni kratek; tudi če je učitelj na šoli le do 14 h, to ne 

pomeni, da se je njegovo delo za tisti dan končalo, razredni učitelj dela tudi doma, saj se mora 
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pripraviti na prihodnji dan, velikokrat pa mora delati tudi na terenu in celo med vikendi, da so 

njegove ure zanimive, praktične in da v razred prinese veliko konkretnega materialna in ne 

podaja samo teoretičnega znanja kot takega. Prav tako pa njegovo delo ni enostavno, saj mora 

biti vsestranski, kar pomeni, da mora biti tako športnik, glasbenik, govorec, umetnik in še bi 

lahko naštevali. Razredni učitelj je izpostavljen dnevnim pritiskom, stresu in tudi naporom, ki 

jih prinaša vzgojno-izobraževalno delo, delo v kolektivu, timu in delo z otroki. Velikokrat se 

sreča s problematičnimi otroki, v razredu lahko ima enega ali več otrok s posebnimi 

potrebami, kar zanj pomeni še dodatno delo in skrb. Da njegovo delo ni lahko, se lahko potrdi 

tudi s tem, da se poleg vzgojno-izobraževalnega dela srečuje tudi s starši, ki so prav tako kot 

otroci, tudi velikokrat nedostopni ali celo problematični. 

 

Učiteljevo poučevanje in vzgajanje je trdo delo, njihova obremenitev marsikdaj prihaja iz 

navzkrižnih zahtev, ki jim jih naložijo drugi ali pa si jih postavljajo sami: učence morajo 

ocenjevati, a želijo biti tankočutni; izvajati morajo selekcijo, vendar jih želijo spodbujati; 

ostati morajo distancirani, a želijo učenca spremljati v razvoju; strmijo k diferenciaciji in 

individualizaciji pouka, ampak to ni vedno mogoče, velikost razredov jih prisili v 

kolektivizacijo procesov poučevanja in učenja (Fengler, 2007). 

 

Učitelji imajo poleg pedagoškega dela še veliko dodatnih zadolžitev, kar pa povečuje delovno 

obremenitev. Pripravljajo učne ure, ocenjujejo šolske naloge, udeležujejo se seminarjev in 

pedagoških konferenc, poleg vsega tega pa prevzemajo še delo svojih sodelavcev oziroma jih 

nadomeščajo ob izostankih, prisotni morajo biti tudi pri pripravi delovnega načrta šole 

(Plevnik, 2011). 

 

Na osebno zadovoljstvo in počutje učiteljev se kar pozablja zaradi vseh zahtev, ki jih le ti 

imajo. Naporne so neprestane interakcije z otroki, še posebej takrat, ko učitelja pestijo še 

druge skrbi. Zelo pomembno vlogo ima tu učiteljeva osebna moč, avtoriteta, katero si je zelo 

težko zagotoviti. Prav tako je predpogoj za avtoriteto tudi samospoštovanje, saj če učitelj sebe 

ne spoštuje, ga tudi drugi (učenci) ne bodo (Žemva, 2001). 
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2. 2 OPREDELITEV POJMA ZDRAVJE 

Moje telo je oblika, v kateri živim in ta oblikuje način, kako živim. 

                                                     (Raquel Welch) 

 

Zdravje je za večino ljudi največja družbena vrednota ter ena temeljnih potreb za kakovostno, 

urejeno vsakdanje življenje.  

 

Definicija zdravja iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika se glasi »zdravje je stanje 

telesnega in duševnega dobrega počutja, brez motenj v delovanju organizma« (SSKJ, 1998, 

str. 1654). 

 

Bilban (1999) pravi, da je zdravje stanje telesnega, duševnega ter socialnega blagostanja in ne 

le odsotnost bolezni ali nezmožnosti za delo. Pravi še, da se zdravje kaže v zmožnosti 

neprekinjenega aktivnega prilagajanja okolju. Navaja še, da je zdravje kompleksni in 

dinamični sistem, sposoben prilagajanja na pozitivne in negativne vplive življenjskega okolja, 

ki posamezniku in družbi omogoča dosegati telesno, duševno in socialno blagostanje, 

opravljati vse biološke, socialne in poklicne funkcije in odlagati bolezen, onemoglost in 

zgodnjo smrt. 

 

Svetovna zdravstvena organizacija – SZO (WHO – World Health Organisation, 1984) 

definira pojem zdravja kot stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne le 

odsotnost bolezni ali invalidnosti. Zdravje je meja do katere lahko posameznik ali skupina 

realizirata svoja prizadevanja in zadovoljuje potrebe ter spreminja in se spopada z okoljem. Je 

dobrina za vsakodnevno življenje in ne cilj življenja: Je pozitiven koncept, ki poudarja 

socialne in osebnostne dobrine kot tudi fizične sposobnosti. Zdravje je stanje okarakterizirano 

z avtomatsko, fizično in psihično integriteto; sposobnost za ustvarjanje osebno cenjene 

družbe, dela in vlog v skupnosti; sposobnost spopadanja s fizičnimi, biološkimi, psihološkimi 

in socialnimi oblikami stresa in stanje dobrega počutja; svoboda pred rizikom bolezni in 

prezgodnje smrti (J. Stokes, 1982). Zdravje je stanje ravnovesja med človekom in fizičnim, 

biološkim ter sociološkim okoljem, ki je kompatibilno s popolno funkcionalnostjo (JM. Last, 

1997). 
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Eden izmed ključnih pogojev za produktivno in kvalitetno življenje je zdravje (Belovič, 

2011). Škof (2010) pojmuje zdravje kot pozitiven odziv na izzive iz okolja in kot sposobnost 

uresničevanja posameznikovih možnosti. Pravi, da je vir vsakdanjega življenja. 

 

Zdravo telo je tisto, ki stalno išče biološko, psihološko, socialno in kulturno ravnovesje in 

dobro počutje, ne gre le za odsotnost bolezni. Avtor pravi še, da je zdravo telo človekovo  

največje bogastvo, saj so v njem znanja, sposobnosti, želje, hrepenenje in ljubezen 

posameznika. Telo moramo negovati, se mu posvečati celostno (telesno, duševno in 

duhovno), saj je pokvarljivo (Bizjan, 1998). 

 

Zdravje, ki ga želimo za vsakega posameznika, je neposredno odvisno od okolja v katerem 

ljudje živijo in delajo. Opredelimo ga lahko kot vrednoto, celoto, vir in kakovost življenja. 

Avtorici (Petruša in Remec, 2010) pravita, da je zdravje odvisno od številnih dejavnikov, 

interesov in pričakovanj, ki se dogajajo med posamezniki ter na nivoju družbe. Avtorici s 

sliko (Slika 1) opredelita pojem zdravja. 

 

Slika 1: Opredelitev zdravja (Petruša in Remec, 2010, str. 12) 

 

Drobne in Mohnar (2004) razdelita zdravje na telesno, duševno ter duhovno, ki se med seboj 

prepletajo. 
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- Telesno zdravje: kemične in biološke snovi v našem organizmu omogočajo, da le ta 

deluje skladno, kar se navzven kaže v našem vedenju in odzivanju. Posameznik na to 

nima vpliva, saj to določajo geni. 

- Duševno zdravje: na psihične procese, ki delujejo v naši notranjosti lahko vplivamo 

tudi od zunaj, nanje vpliva okolje. Omogoča nam uživati v življenju, se veseliti, 

družiti, na drugi strani pa nam omogoča pri soočanju s težavami, bolečini in pri 

reševanju problemov. 

- Duhovno zdravje: ni odvisno od genov ali okolja, odvisno je od naših duhovnih 

odločitev. Duhovno zdravje opredeljujeta svoboda in odgovornost vsakega 

posameznika. 

 

Holistično poimenovanje zdravja upošteva telesne, duhovne, duševne razsežnosti zdravja, 

torej zajame celostni, dinamični pogled na zdravje. Gledano celostno na zdravje in 

upoštevajoč vse dejavnike, ki lahko vplivajo na zdravje, ni upoštevana le oseba kot taka, 

temveč tudi njen življenjski slog in njene življenjske potrebe (Drobne in Mohar, 2004). 

 

 

2. 3  ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG  

 

Življenjski slog je odvisen od posameznika, določa pa ga okolje (materialni pogoji, 

poznavanje možnosti za zdrav način življenja, razgledanost idr.). Življenjski slog je skupek 

vrednot, stališč ter obnašanj in ravnanj na različnih področjih. Različna področja življenja so 

združena v posameznikov življenjski slog: slog prehranjevanja, socialnega vedenje in 

socialnih odnosov, telesnih aktivnosti, delovni slog, slog odločanja, obvladovanja težav ter 

slog odzivanja na probleme in reševanje le teh (Drobne in Mohar, 2004). 

 

Kristan (2012, str. 225) v Športnem terminološkem slovarju opredeli zdrav način življenja oz. 

zdrav življenjski slog kot »način življenja, ki vključuje ustrezno ukvarjanje s športom ali kako 

drugo gibalno dejavnostjo, skrb za najboljšo telesno težo, skrb za zdravo prehrano ter 

odklanjanje kajenja, nezmernih količin alkohola in drugih mamil«. 

 

Zdrav življenjski slog usmerja k telesni aktivnosti (hoja, tek, kolesarjenje idr.), izključuje 

škodljive razvade (kajenje, uživanje alkoholnih pijač, čezmerno uživanje hrane). Ljudi uči 
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uporabljati stopnice in kolo namesto dvigal in avtomobilov. Avtorji se strinjajo, da zdrav 

življenjski slog lahko ohranja svežino telesa in duha tudi v pozna leta in pripomore k sreči in 

zadovoljstvu ljudi (Berčič, Sila, Tušak & Semolič, 2007). 

 

Škof (2010) navaja, da v življenjski slog spadajo izraziti vzorci, ki so povezani z zdravjem in 

to so: 

- prehrana, 

- telesna dejavnost, 

- obvladovanje stresa, 

- uporaba drog – alkohol, tobak, nelegalne droge, 

- spolnost, 

- spanje, 

- ustna higiena, 

- skrb za varnost. 

V literaturi zasledimo dve vrsti življenjskega sloga: zdrav življenjski slog (»health-

enhancing«) in zdravju škodljiv/nezdrav življenjski slog (»health-compromising«). Avtor 

navaja, da v nezdrav življenjski slog spadata dve ključni vedenji, in sicer, uporaba/zloraba 

drog in prestopniško vedenje (Elliott, 1993, v Škof, 2010). Zdrav življenjski slog pa je 

kompleksen pojem in zajema celoten pogled vrednot in norm ter vzorcev telesnega, 

socialnega in duševnega vedenja posameznika glede na njegov spol, starost in kulturo 

(Brettschneider in Naul, 2004, v Škof, 2010). 

 

Bizjan (2004) pravi, da se ljudje trudijo postati telesno, duhovno in duševno čim bolj močni, 

lepi in dobri, s tem pa postaja športni način življenja eden od smiselnih načinov bivanja. 

Zdrav način življenja je sistem vrednot, ki jih ljudje vključujejo v svoje življenje že od rane 

mladosti in postaja del njihovega življenja. Odraža se v skrbi in utrjevanju zdravja; redni, 

vsakodnevni športni aktivnosti; skrbi za lepo, sposobno telo in zdrav duh; v zmernosti v hrani 

in pijači; v izogibanju kajenja in drog; v pošteni, plemeniti, kulturni igri oziroma ravnanju v 

športu in v življenju na sploh; v izogibanju nedovoljenih sredstev (dopinga); v zavedanju, da 

je fizično delo, športna vadba in intelektualni napor potreben vse življenje; v vsakodnevnem 

stiku z naravo, v spoštovanju in skrbi zanj; ter v skrbi za pozitivne moralne in duhovne 

vrednote bivanja. 
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Inštitut za varovanje zdravja (2012) pravi, da na ohranjanje in krepitev zdravja pozitivno 

vpliva tudi zdrava in uravnotežena prehrana. Vpliva na uspešnost in zadovoljstvo v šoli ter na 

boljšo delovno zmožnost in zdravje na delovnem mestu. »Inštitut za varovanje zdravja RS 

(IVZ) ugotavlja, da določeni prehranski vzorci, ki se lahko razvijejo v posameznih 

življenjskih obdobjih, spadajo med dejavnike tveganja, ki ogrožajo zdravje, ter povzročajo 

porast debelosti, večjo obolevnost prebivalstva in predstavlja veliko breme za družbo. Vse tri 

glavne obroke uživa le tretjina slovenskih zaposlenih« (Inštitut za varovanje zdravja, 2012). 

 

Škof (2010) meni, da sta športna in telesna dejavnost zelo pomembna člena zdravega 

življenjskega sloga. Avtor pravi, da so kondicijske dejavnosti vseživljenjske in imajo velik 

specifičen ter splošen zdravstveni pomen. Kondicija je potrebna, da človek ohranja vitalnost 

skozi vse življenje. Avtor kot primer navaja: »V številnih študijah je dokazan pozitiven vpliv 

aerobnih dejavnosti na ohranjanje zdravja srca in ožilja. Zanimivi so rezultati študije, ki je 

ugotovila, da so imele 70-letne gospe, ki so redno tekle, višji VO2max oziroma kondicijski 

indeks kot neaktivna 20-letna dekleta« (Škof, 2010, str. 39). O vzgoji za zdrav življenjski slog 

pa pravi, da je to vzgoja, ki poudarja tudi človekov odnos do narave. Dejavnosti v naravi so 

najboljša naložba za zdravo življenja, saj lepote narave človeka pomirjajo in ga polnijo z 

dodatno energijo.  

 

2. 3. 1  GIBANJE 

»Gibanje je vir zdravja in zdravje je vir gibanja!« 

(Berčič, 2007, str. 93, v Berčil et al., 2007) 

 

Vsakodnevno življenje spoznava posameznik s pomočjo gibanja. Posameznikova gibalna 

aktivnost je odvisna od družbe, časa in okolja, kjer živi. Je ključ za razvoj specifičnih občutij, 

ki posamezniku omogoči, da se dobro počuti kot posameznik ali v družni. Razvoj telesnih 

navad (obnašanja, stila, vedenja) si posameznik pridobi preko gibalne aktivnosti (Sila, 1997). 

 

Otrokova primarna potreba je potreba po gibanju. Ko obvladuje svoje telo, občuti ugodje, 

veselje, varnost, pridobi samozaupanje in samozavest, kasneje pa si odrasel človek pridobiva 

zaupanje v svoje telo, v gibalno sposobnost in gradi pozitivno doživljanje svojega telesa. 

Preko gibanja spoznava tudi naravo, okolico doma in daljno okolico, ter se seznanja z njeno 

lepoto in vrednostjo (Drobne in Mohar, 2004). 
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Gibanje je pogoj za dobro počutje, za estetski videz. V ljudeh je želja po gibanju, kako 

občutiti samega sebe, se odzivati na notranja zaznavanja. Avtorica pravi, da se človek giblje 

na neskončno načinov. Po behavioristični teoriji so tri vrste gibov: instrumentalni, 

kvantitativni in kvalitativni gib. 

- Instrumentalni gib: cilj, ki ga dosežemo z gibom je bolj pomemben kot gib sam 

(rezanje kruha, skok v vodo); 

- Kvantitativni gib: pomembna je sila, ki je potrebna za določeno gibanje. Gre za 

doživetje neke moči, doživetje napora. Gre za obvladovanje lastnega telesa, telesa 

nasprotnika, neke zunanje sile oz. predmeta; 

- Kvalitativni gib: usmerjanje k notranji kvaliteti giba, gre za doživljanje giba. Delimo 

jih na pet podkategorij (gib, ki obstaja doživetje sebe, ki obstaja doživetje oblike, 

ekspresivni, komunikacijski, gib ter stiliziran gib) (Zagorc, 2000). 

 

Gibanje je v športu zelo pomembno za izvajanje vseh pojavnih oblik športa, imajo pomembno 

uporabno vrednost tudi v vsakdanjem življenju; v nevarnih okoliščinah, za izvajanje 

vsakodnevnih opravil ali pa kot gibanje za zdravo življenje. Naravne oblike gibanja so tista, ki 

jih je človek razvil in osvojil skozi življenje, skozi svoj razvoj. Avtor navaja, da so osnove 

gibanja široko področje, ki so povezane z ostalimi disciplinami v športu: biomehanika, 

anatomija, fiziologija, didaktika, teorija treniranja in podobno (Pistotnik, 2011).  

 

2. 3. 2  ŠPORT 

 

 

 

 

 

 

Definicija športa pravi, da je »po ustaljenih pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev 

telesne zmogljivosti, tekmovanja, razvedrilo« (SSKJ, 1998, str. 1362). 

 

V sodobnem svetu je šport uveljavljen pojem za gibanje in je razširjen po vsem svetu. Izraz 

šport, »disportare«, je latinskega izvora in pomeni raztresti se, odvrniti se od dela in skrbi. 

Šport je gibalna dejavnost, ki utrjuje zdravje, pomaga razvijati sposobnosti, ki so pri rednem 

delu zanemarjene, ohranja stik z naravo, pomeni zabavo, veselje, igro, estetsko doživetje, 

»Gre za več kot le za copate, lopar ali kolo, 

gre za več kot le za tvoj zamah, ujeto ribo, osvojeno goro, 

gre za več, kot le za smuči, drsalke ali sneg, 

gre za to, da opustiš delo in se odločiš, da greš.« 

(Sheldon,  1998, str. 16, v Bizjan, 1998) 
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tekmovanje s samim seboj in z drugimi, človeka osvežuje, sprošča in krepi, obnavlja delovno 

energijo in povečuje družabnost. Šport je: 

- izrazita preventivna zdravstvena dejavnost, ki varuje človeka pred boleznimi v 

socialnem, psihološkem in biološkem smislu; 

- močno vzgojno sredstvo, saj nas uči, da vztrajamo premagujemo napore, težave, krize, 

uspehe, neuspehe, ter da dosledno in redno delamo; uči nas sodelovanja, medsebojne 

pomoči, uči nas skupinskega dela; privzgajamo si tudi vztrajnost, samokontrolo, 

odgovornost, samospoštovanje, red, disciplino idr.; 

- rehabilitacijsko sredstvo (po bolezni, po poškodbi, psihičnih motnjah, zasvojenosti); 

- psihoterapevtsko sredstvo – telesna vadba, živahna hoja, tek itd. ljudem pomaga pri 

premagovanju napetosti, prežene negativno energijo in normalizira človeško psiho; 

- tisti, ki človeka poveže z naravo, da ji prisluhne, jo spoštuje in neguje; 

- avantura, ki človeka popelje v neznano, neraziskano, da išče nekaj novega, da tvega; 

- ustvarjanje, človek preko športa izraža sebe, svoje gibe, svoja doživetja in doživljanja 

(Bizjan, 1999). 

 

Drobne in Mohar (2004) pravita, da je šport kulturna vrednota, ki je danes v samem vrhu 

človekovih prostočasnih dejavnosti in predstavlja koristno, prijetno, zanimivo telesno 

dejavnost.  

 

Šport po angleško pomeni zabavo, igro, odvrnitev od dela, skrbi, razveselitev. Šport ni vse kar 

delamo v prostem času, kadar vključimo »igro telesa«, spretnost, preciznost, hitrost, moč in 

vzdržljivost, lahko govorimo, da se v prostem času ukvarjamo s športom. Šah pa je 

intelektualni šport, ki se mu ljudje posvečajo zaradi razvedrila in sprostitve in ne sodi k športu 

kot sestavnemu delu telesne kulture. Avtor pravi, da se je šport pojavil samorastniško, kot 

ljudski plesi, pesmi in šega. Lov, ples, plavanje, borbo, smučanje pozna človek že od nekdaj. 

Šport postaja danes potreba in pravica vsakogar, saj delovnega človeka razbremeni in sprosti 

(Ulaga, 1980). 

 

»Šport je udejstvovanje, ki ga človek goji v prostem času zato, da se odpočije, razvedri in 

hkrati z odvečno delovno energijo še bolj izuri svoje sposobnosti» (Trstenjak, 1951, str. 86, v 

Ulaga, 1980). Švedska državna komisija za šport pa pravi, da so šport vse telesne aktivnosti, 

tekmovalne ali netekmovalne, ki spodbujajo človeka k višjim dosežkom ali k aktivnemu 

počitku in obnovi sil (Ulaga, 1980). 
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Šport je v strokovnem okolju sklop treh različic: vrhunski šport, športna vzgoja in športna 

rekreacija (šport za vse, šport za razvedrilo in rekreativni šport) (Berčič, 2005, v Kajtna in 

Tušak, 2005). 

 

2. 3. 2. 1  Športna ali telesna vzgoja 

 

Športna vzgoja se začne že zelo zgodaj, majhni otroci se z njo srečajo že v družini, kasneje v 

šolah. Otroci so neprestano v gibanju, saj je gibanje večji del njihovih iger. Otroci se preko 

gibanja pravilno razvijajo in rastejo, pridobivajo hitrost, moč, ravnotežje, spretnost in 

preciznost. Avtor pravi, da so cilji športne vzgoje predvsem telesni in gibalni razvoj mladih. 

Preko športne vzgoje pa se učijo tudi posamezne športne veščine, aktivnosti, prisvojijo si 

redne športne navade v celotnem življenju (Sila, 2000). 

 

Definicija: »Šolska športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti 

in lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Z 

redno in kakovostno športno vadbo prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju 

mladega človeka, sprostitvi, nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih 

nezdravih navad. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in učimo, kako bo v vseh 

obdobjih življenja bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim življenjskim 

slogom bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem« 

(Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011, str. 4). 

 

2. 3. 2. 2  Športna rekreacija 

 

Rekreativni šport ali športna rekreacija je za vsa starostna obdobja, za vse spole in postaja nujni 

sestavni del človekovega življenja (Bizjan, 2004).  

 

Avtor navaja, da je športna rekreacija namenjena najširšim množicam prebivalstva, zato se 

tudi imenuje »šport za vse« oziroma »šport za vsakogar«. Pravi, da gre tu za tisto prijetno 

telesno aktivnost, pri kateri človek uživa v gibanju, v naravi ali v športnih objektih, uživa v 

družbi. V mladosti si človek oblikuje odnos do gibanja in do različnih športnih aktivnosti, jih 

vzljubi in tako postanejo del njegovega življenjskega sloga. Tu gre za športne dejavnosti, ki 

so rekreativnega značaja, kar pomeni: 
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- da je izbrana po človekovi želji, 

- da je izven poklicnega dela, 

- da ustvarja pozitivna čustva in pozitivno razpoloženje, 

- da je usmerjena k bogatenju človekovega bivanja v naravnem in družabnem okolju. 

V športni rekreaciji so združeni različni elementi, kot so: 

- sproščeno gibanje, 

- primeren telesni napor, 

- beg iz zaprtih prostorov, iz urbanega okolja, 

- umik pred skrbmi in obveznostmi, 

- uživanje v telesni izraznosti, v estetiki gibanja ter 

- sproščanje ustvarjalnih sposobnosti in pozitivnih čustev (Sila, 2000). 

Telesna in duševna osvežitev po delu je rekreacija in pomeni razvedrilo, počitek, oddih. Pri 

športni rekreaciji ne gre za izobraževanje in vzgojo, ne za težke naloge, ki so značilne za 

vrhunski šport, gre za tiste naloge, ki se jim človek posveča v svojem prostem času z 

namenom, da se sprosti in razvedri. Rekreacija najbolj prvotna in pristna oblika športa (Ulaga, 

1980). 

 

Rekreacija je »tista svobodna in organizirana aktivnost, ki fizično, psihično in socialno bogati, 

sprošča in obnavlja človeka ter ga pomaga oblikovati v vsestransko razvito osebnost« (Jovan, 

1973, str. 89, v Ulaga, 1980). 

 

2. 3. 2. 3  Tekmovalni in vrhunski šport 

 

Pri vrhunskih in tekmovalnih športih gre za sistematične treninge in tekmovanja. Dolgoletno 

delo, vadba in vložen trud so namenjeni doseganju čim boljših in vrhunskih športnih 

rezultatov na različnih tekmovanjih. Uspešnost je tu merjena z metri, sekundami, različnimi 

ocenami sodnikov in ne samo s splošno kondicijo, energijo in lepšo postavo, ki jo pridobi 

rekreativni športnik (Sila, 2000). 

 

Bizjan (2004) pravi, da gre pri tekmovalnem športu za soočanje z drugimi športniki, 

poudarjeno kompetitivnostjo ter za doseganje čim boljših rezultatov. Vrhunski šport, za 

katerega je značilno doseganje najboljših športnih rezultatov, je najvišja stopnja tekmovalnega 

športa. V sodobni družbi pa le ta postaja vse bolj gladiatorstvo, kjer so napori športnikov 

izjemni, večkrat na račun zdravja (nedovoljena sredstva, »doping«, za boljši rezultat) in kjer 
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je vrhunski rezultat merilo vsega. Vrhunski šport pa je izredno ustvarjalen in »pomika meje 

človeške rase vse višje in višje…v smislu znanega olimpijskega gesla: citius (hitreje), altius 

(višje), fortius (močneje)« (Bizjan, 2004, str. 7). 

 

Bizjan (2004) navaja, da je vrhunski šport poklicna aktivnost, saj ti športniki podredijo svoje 

življenje disciplini in vrhunskim dosežkom. Ti športniki so medijsko zelo izpostavljeni in 

živijo od nagrad in dobička (nagrade na športnih tekmovanjih, sponzorstvo, štipendije…), ki 

ga dobijo za vrhunske dosežke. Avtor pravi, da je pot do vrhunskega športnika dolga in se 

začne že zelo zgodaj s selekcioniranjem za posamezni šport, nadaljuje se s specialnim 

treningom, s strokovnim pristopom in zahteva zelo motivirano ter trdo delo. 

 

 

2. 4 GIBALNA/ŠPORTNA AKTIVNOST KREPI ZDRAVJE 

RAZREDNIH UČITELJEV 

 

2. 4. 1  ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU 

 

Delovno okolje dojemamo kot eno od naših najpomembnejših življenjskih okolij, kjer na 

blaginjo in na zdravje medsebojno vplivajo organizacijski, okoljski ter osebni dejavniki (Čili 

za delo, 2006). Delo prispeva k telesnemu zdravju in duševnemu ravnovesju, saj delovni 

dosežki osrečujejo človeka ter oblikujejo njegovo samospoštovanje in samozavest (Bilban, 

1999). 

 

Remečeva (2011) s sliko (Slika 2) spodaj razloži, da je delovno okolje vir osebnega 

zadovoljstva, omogoča, da delavci razvijajo nove veščine, spretnosti, da razvijajo pozitivne 

medsebojne odnose, preko dela razvijajo tudi svojo osebnost, vse to in še več navaja kot izvor 

in vir zdravja. Kot vzrok bolezni pa pravi, da je delovno okolje lahko zelo stresno, delavci so 

izpostavljeni nevarnim okoliščinam, lahko so žrtve delodajalca (šikaniranje, mobbing) idr.  
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Slika 2: Delovno okolje kot izvor in vir zdravja ali kot vzrok bolezni (Remec, 2011, str. 14) 

 

Sila (1997) je ugotovil, da pri tisti delavcih, ki se v prostem času veliko gibajo, se ukvarjajo z 

rekreativnim športom, redkeje pojavljajo različne zdravstvene težave na delovnem mestu in 

lažje prenašajo negativne spremljevalce dela (hrup, prah, slab zrak). 

 

Na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije je navedeno kar kažejo 

raziskave, in sicer, da so obremenitve na delovnem mestu najpogostejši vzrok doživljanja 

stresa pri odraslih prebivalcih Slovenije. Po raziskavi »Z zdravjem povezan vedenjski slog« iz 

leta 2008 jih slabih 63 % občuti stres zaradi obremenitev na delovnem mestu, odstotek pa se 

je od leta 2004 povečal. Po izsledkih raziskav je ustrezno zagotovljen odmor za malico 

pomemben dejavnik zdravja in dobrega počutja zaposlenih, saj pomeni psihološko 

razbremenitev in zaposlenemu omogoča učinkovito delo v drugi polovici delovnika. Delo 

brez primerno dolgega odmora pomeni večje doživljanje stresa, slabšo duševno (miselno) 

zmogljivost, večje število napak in poškodb pri delu, dolgoročno pa zmanjšano zadovoljstvo z 

delom, zmanjšanje motivacije, večjo utrujenost, občutja izgorelosti in slabše zdravje nasploh. 

Zato je tako za delavca kot za delodajalca pomembno, da delavci odmor izkoristijo za 

razbremenitev, prehrano in posledično kvalitetnejše delo« (Inštitut za varovanje zdravja 

Republike Slovenije, 2012). 

 

 

http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=8&pi=5&_5_id=2108&_5_PageIndex=0&_5_groupId=176&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=8-5.0.
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2. 4. 2  POKLICNE BOLEZNI RAZREDNIH UČITELJEV 

 

Poklicne bolezni, so tiste bolezni, ki so povzročene z daljšim neposrednim vplivom delovnega 

procesa in delovnih razmer na delovnem mestu ali na delu, ki sodi v neposredni okvir 

dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan in so v registru poklicnih bolezni (Bilban, 

1999, str. 462). 

 

Pogostost psihosomatskih obolenj pri učiteljih je višja kot pri celotnem prebivalstvu, bistveno 

nižja pa je njihova stopnja okrevanja (Fikentscher in Liebner, 1986; v Fengler, 2007). Kadar 

učiteljem v običajnih šolah, ali šolah s prilagojenim programom ne uspe pozitivno rešiti 

problemov, nastopi izgorelost. Kot vzroke izgorelosti navaja:  

- odsotnost preglednosti in nadzora nad situacijo, 

- odsotnost podpore, 

- odsotnost povratne informacije ter 

- preobremenitve z delom. 

Za odpravljanje izgorelosti pa priporoča: 

- trening reševanja problemov, 

- tehnike sproščanja, 

- kognitivno prestrukturiranje, 

- socialno oporo, 

- možnost soodločanja, 

- socialne mreže za izmenjavo izkušenj, 

- sodelovanje s sodelavci ter 

- povratno informacijo nadrejenim (Cheriss, 1985; v Fengler, 2007). 

 

K bolezni razrednih učiteljev spada tudi poklicna deformacija, o kateri avtor pravi, da 

poklicna deformacija označuje vsakršne oškodovanosti, skazitve, napačne razvoje, 

obrabljenosti, izvodenosti, okorelosti, napačne orientacije, odtujitve, izgube stika z realnostjo 

in resnico ter vsakršne napačne presoje v doživljanju, vedenju in mišljenju, ki nastopi med 

upravljanjem poklicne dejavnosti in zaradi nje« (Fengler, 2007, str. 99). 

Poklicne deformacije lahko opišemo s karakterističnimi duševnimi dogajanji: 

- stalna obremenitev: preveč obveznosti, terminov, preveč pričakovanj, upanj in 

priložnosti. Učitelj ne razvija strategij, s katerimi bi si življenjske pogoje naredil bolj 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Larisa Boštjan; diplomsko delo 

 

20 
 

humane, ampak se nauči kljub pritiskom prebiti skozi poklicno življenje. Učitelj se 

lahko pri poučevanju razmeroma uspešno prebije skozi slabo pripravljene ure; 

- čezmerna identifikacija: identificiranje s klienti (učenci ali starši), pojmi ali 

vrednotami, in jih v lastnem življenju postavijo na prvo mesto: nudenje pomoči, 

odgovornosti, dolžnostjo, odsotnostjo trpljenja, rastjo, razvojem in drugim; 

- selektivnost zaznavanja: življenje lahko postane za učitelja pomembno le še s tistih 

zornih kotov, ki so povezani z njegovim poklicem, s šolo in poučevanjem; 

- slepe pege: vsi okoli učiteljev opazijo probleme, la ta pa jih ne spregleda, ne zaznava 

čutnih vtisov, slepi so za nekatera preprosta dogajanja; 

- osiromašenje interesov: posvetijo se le tistim temam, ki so uporabne za njegov poklic, 

ne zna si vzeti časa zase in nima prostega časa; 

- miselna suša: monotonost in dolgočasnost, učitelj ne zmore več živahnih domislic, ki 

bi popestrile poučevanje; 

- okorela drža in okorelo izražanje: dan za dnem se posvečajo podobnim zadevam in 

pogosto razvijejo cel repertoar okorelih rečenic; 

- priklic čustev: avtomatizacija določenih situacij, pojavljajo se enaki odzivi, refleksi in 

drže, poze in vedenja (Fengler, 2007). 

 

Avtorica pravi, da obstaja veliko poklicev, kjer so delavci izpostavljeni stresom. Med najbolj 

stresne poklice uvršča poklic zdravnika, poklicnega voznika, pilota, kontrolorja letenja, 

managerja in tudi poklic učitelja. Gasarjeva (2012) pravi, da je v praksi ugotovljeno, da 

učitelji svoje delo ocenjujejo kot odgovorno in zahtevno, da se pri svojem delu počutijo zelo 

nezadovoljne in obremenjene, ter da je njihovo delo premalo cenjeno in slabo plačano.  

 

Določene situacije povzročajo negativen stres pri učiteljih, ker se z njimi ne morejo spoprijeti, 

drugim pa te iste situacije predstavljajo izziv in pozitivno vplivajo na njihovo delo (Pšunder, 

2007). Učitelji so delavci na šoli, ki so najbolj izpostavljeni stresom. Leta 2007 je sindikat 

učiteljev izvedel anketo o stresu med učitelji. Uvrstili so pet najpogostejših stresnih 

dejavnikov: 

- preveliko število učencev v razredu, 

- velika delovna obremenitev, 

- preveč obremenjujoče naloge, 

- učenčeva nesprejemljiva vedenja, 
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- pomanjkanje podpore s strani šole oziroma slabo vodstvo (ETUC, 2007; v Evropska 

agencija za varnost in zdravje pri delu). 

 

Simptomi in učinki stresa so pri učiteljih podobni kot pri ostalih poklicih. Kyriacon in 

Sutcliffe (1977; po Silvar, 2009) sta jih razdelila v tri skupine, in sicer:  

- fiziološke (kardiovaskularne bolezni, rana na želodcu …); 

- vedenjske (anksioznost, depresija …) ter 

- psihološke (upad motivacije, zmanjšanje delovne učinkovitosti, poslabšanje 

medsebojnih odnosov …). 

 

Pri učiteljih se posledice stresa kažejo pri dejavnostih povezanih z delom, pri odnosih s 

sodelavci ter na vedenju in emocionalnih kazalcih. Pri dejavnostih se negativne posledice 

kažejo v nizki stopnji učinkovitosti, nezadovoljstvo z delom, neupoštevanje rokov, 

nezmožnost koncentracije itd. V odnosu s sodelavci lahko pride do konfliktov, cinizma, 

laganja, nezmožnosti sodelovanja, nezmožnost sprejemanja kritike itd. Emocionalni znaki, ki 

so posledica negativnega stresa, pa so: izguba apetita, uživanje pomirjeval, alkohola, kave, 

cigaret, pojavi se nespečnost, izguba samozaupanja, nezmožnost sprostitve in pretirano 

razbijanje srca (Silvar, 2009). 

 

Učitelji pri svojem delu pretežno stojijo, to pa pomeni statično obremenitev. Pri dolgotrajnem 

stoječem delu se zaradi tega pojavijo težave z obtokom krvi, kri se zadržuje v nogah, kar 

povzroči otekline in krčne žile. Poleg tega, pa je stoja tudi močna obremenitev hrbtenice in 

posturalnega mišičja. Učitelji se pri svojem delu veliko pripogibajo k učencem, kar je 

tvegano, saj s tem njihove mišice izgubljajo svojo funkcijo, trup visi le na vezeh in lahko 

pride tudi do poškodb medvretenčnih ploščic (Bilban, 1999). 

 

Težave s hrbtenico in bolečine v hrbtenici so dandanes zelo pogosta nadloga ljudi. Skoraj vse, 

kar ljudje počnejo, zahteva tudi sodelovanje hrbtenice. Večino poškodb hrbtenice prihaja z 

leti, le redko pa so težave s hrbtenico vzrok dejavnosti in poškodb. Učitelji morajo paziti na 

svojo držo, saj neprimerna drža povzroča določene okvare vezi, s tem pa se pojavijo bolečine 

v hrbtu ali v vratu. Paziti ter uriti morajo svoje mišice, ki v veliki meri zmanjšajo obremenitev 

kosti, sklepov, medvretenčnih ploščic in vezi, saj se bolečine v hrbtu pojavijo tudi zaradi 

preutrujenih in oslabljenih mišic. Učitelji imajo pogosto bolečine v spodnjem delu hrbta 
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zaradi predolgega stanja. Povzročitelji teh bolečin so sklepi, ki se zaradi učinkov težnosti ter 

napora, ki nosi vso težo zgornjega dela telesa, stisnejo (Glisan, 1997). 

 

Učitelj je vsakodnevno izpostavljen hrupu, ki lahko vpliva na izgubo sluha ter na organizem v 

celoti. Hrup visoke jakosti daljšega trajanja okvari notranje uho in povzroči trajno ali le 

začasno okvaro sluha. Nekateri ljudje lahko hitro izgubijo sluh zaradi hrupa, spet drugi pa 

lahko prenašajo visoke jakosti dalj časa brez kakršnihkoli posledic. Okvare sluha zaradi 

posledic hrupa so: 

- Akutna poškodba sluha zaradi hrupa: nastane zaradi izpostavljanja nenadnemu 

visokemu hrupu. Prvi znaki akutnih poškodb so šumenje in/ali piskanje v ušesih,  ki 

lahko privedejo do trajne naglušnosti ter trajno piskanje in/ali šumenje v ušesih. 

- Poškodba bobniča, srednjega in notranjega ušesa: prav tako nastane zaradi 

izpostavljanja nenadnemu visokemu hrupu, kjer pride do raztrganine bobniča, 

mehanske okvare notranjega ušesa ali do poškodb slušnih koščic. Posledica pa je 

mešana ali prevodna naglušnost. 

- Kronična naglušnost zaradi hrupa: naglušnost nastaja počasi in postopoma, šele 

kasneje pride do naglušnosti. Nastane zaradi dolgotrajne izpostavljenosti (od 6  do 10 

let) osem ur dnevno hrupu 85 dB.  

Hrup lahko vpliva na organizem v celoti ter na počutje učiteljev. Poklicna izpostavljenost 

hrupu je povezana z razvojem povišanega krvnega tlaka, na ishemične bolezni srca ter na 

bolezni presnove (na primer iztirjen metabolizem maščob, sladkorjev ter hormonov stresa). 

Hrup povzroča tudi utrujenost, motnje pozornosti in koncentracije, zmanjšuje delovno 

učinkovitost, povzroča motnje sporazumevanja, motnje spanja, možen pa je tudi posledičen 

razvoj bolezni prebavil (rana na želodcu), dihal (kronični bronhitis), imunskega sistema ter 

duševne motnje (Čili za delo, 2007). 

 

S hrupom je povezana tudi učiteljeva okvara glasu. Učitelji uporabljajo govor pretežni del 

svojega časa, saj preko govora podajajo znanje, učno snov, uporabljajo ga za komuniciranje z 

učenci, starši ter vsemi sodelavci na šoli. Velikokrat so hripavi ali povsem brez glasu, saj si 

morajo v razredu zagotoviti, da jih vsi učenci poslušajo, preglasiti morajo razredni hrup 

(klepetanje, kričanje med odmori, hrup pri dejavnostih v telovadnici), pretežni del pouka pa 

govorijo glasneje, kot običajno, sploh, kadar podajajo novo učno snov.  

Pedagoški delavci so najpogostejši obiskovalci otorinolaringologov, saj so pri delu glasovno 

najbolj obremenjena populacija, ki je odvisna od svojega glasu. Pri učiteljih lahko pride do 
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glasovne motnje, kjer gre za zadihan in tih glas, za spremenjen glas (disfonija), utrujenost pri 

daljšem govorjenju, stisnjen ali piskajoč glas, pogosto odkašljevanje, prelom glasu v višjih 

legah, zmanjšan razpon glasu, pride lahko do boleče fonacije (odinofonija), praskanje v grlu 

in občutek tujka, lahko pa privede tudi do izgube glasu (afonija) (Soklič in Hočevar-Boltežar, 

2004). 

 

 

2. 4. 3  KORISTI GIBALNE/ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVJE RAZREDNIH 

UČITELJEV 

 

Učitelj mora biti v razredu ves čas aktiven, imeti mora dovolj energije, moči, motivacije idr., 

biti mora zdrav, da lahko kvalitetno poučuje in sobiva z učenci. Gibanje je torej za vsakega 

učitelja zelo pomembno, saj ga ohranja pri zdravju, zagotovi mu kakovostno življenje, dobro 

pripravljenost in vzdržljivost v razredu.  

 

Učitelj, ki se dnevno giba, ukvarja z rekreativnim športom, ima veliko pozitivnih sposobnosti, 

lastnosti in zmožnosti. Ti učitelji so bolj odporni, močnejši, gibljivi, spretni, imajo boljšo 

koordinacijo, so bolj vzdržljivi, hkrati pa so bolj vitalni, imajo več energije za delo v razredu, 

so boljšega razpoloženja, si hitreje odpočijejo, hitreje nadoknadijo energijo, so bolj 

fleksibilni, manj obiskujejo zdravnika idr. Gibalna dejavnost učitelja je hkrati tudi preventivna 

dejavnost, ki pomaga pri razvoju zaščitnih dejavnikov, učinkuje na izbor ustreznih obrambnih 

mehanizmov, izboljšuje njihovo psihofizično sposobnost in zvišuje raven motoričnih in 

funkcionalnih sposobnosti (Berčič, Sila, Tušak & Semolič, 2007). 

 

Učiteljevo redno ukvarjanje s športom krepi njegovo zdravje, ugodni učinki vadbe pa 

izboljšajo njegovo fizično in psihično počutje. S tem so bolj odporni proti okužbam, zlasti 

pred nadležnim prehladom. Redna telesna vadba ima na učiteljski poklic oziroma na njihov 

imunski sistem ugodne učinke, saj človeka duševno sprosti, s tem pa se količina stresnih 

hormonov v organizmu zmanjša (Ihan, 2000, v Lepota gibanja tudi za zdravje, 2000). 
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2. 4. 4  VRSTE IN KOLIČINA GIBALNIH/ŠPORTNIH AKTIVNOSTI ZA ZDRAVJE 

RAZREDNIH UČITELJEV 

 

Za učitelja je zelo pomembno, da tudi v času pouka, na delovnem mestu, pomisli nase, se 

sprosti, gre na svež zrak in se razmiga, saj s tem izboljša delovni učinek, prežene utrujenost 

ter postane boljše volje. 

 

V priročniku Z gibanjem do zdravja (2000) je zapisanih nekaj možnosti za vse učitelje, ki si 

želijo biti telesno dejavni. Spodbuja jih, da naj hodijo po stopnicah in se izogibajo dvigal, da 

naj izstopijo iz avtobusa ali vlaka prej ter naj nekaj poti do dela pešačijo ali da pustijo avto 

doma in na delo odidejo s kolesom. S tem si prihranijo čas in denar, ki bi ga sicer porabili za 

gibanje oz. rekreativni šport v kakšnem telovadnem klubu, poleg tega pa so še več v naravi, 

kar dodatno pripomore k boljši vitalnosti telesa in pripravljenosti za delo. 

 

Smiselno je pogosto izvajati kratke in intenzivne počitke oz. aktivne odmore, saj s tem 

preprečujejo in odpravljajo utrujenost. Odmori so deljeni na pasivne (prekinitev dela, 

mirovanje, sedenje ali ležanje) ter na aktivne odmore (sprememba položaja telesa, 

razgibavanje sklepov in raztezanje mišic). Z aktivnimi odmori si učitelji lahko izboljšajo 

prekrvavitev, dihanje ter delovanje živčnega sistema, razgibajo sklepe, lahko si omilijo oz. 

preprečijo bolečine v mišicah in sklepih, sprostijo in odpočijejo si oči ter se tudi psihično 

sprostijo. V aktivni odmor spadajo vse vaje za razgibavanje, katere učitelji oz. delavci izbirajo 

na podlagi položajev in obremenitev, ki so jih na delovnem mestu deležni (Petruša in Remec, 

2010). 

 

Učitelji bi se na delu morali posluževati naslednjih vaj za razgibavanje: 

1. Vaje za vratni del hrbtenice 

Vratni del hrbtenice se razgiba tako, da se glava in vrat počasi upogneta navzdol proti prsnici 

in se počasi zravnata v začetni položaj (Slika 3) ali da se počasi obrneta v desno stran in nato 

še v levo stran (Slika 4).  
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Slika 3: Upogibanje glave dol in gor (Petruša in Remec, 2010, str. 39) 

 

Slika 4: Obračanje glave levo in desno (Petruša in Remec, 2010, str. 39) 

 

2. Vaje za hrbtenico 

V sedečem položaju ali stoje z nogama v širini bokov se zgornji del telesa obrne skrajno levo 

ter nato še desno (Slika 5). Druga vaja, ki je prav tako zelo učinkovita in preprosta je ta, pri 

kateri je telo naslonjeno ob steno, ena izmed nog je pokrčena v kolku, z rokama je približana 

k trupu (vaja se ponovi še z drugo nogo) (Slika 6). 

 

Slika 5: Obračanje zgornjega dela telesa  

(Petruša in Remec, 2010, str. 47) 

 

Slika 6: Krčenje noge v kolku (Petruša in 

Remec, 2010, str. 48)  
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3. Vaje za kolke in spodnja uda 

Ker so učitelji ves čas na nogah, je zelo priporočljivo, da naredijo še kakšno razgibalno vajo 

za kolke in spodnja uda. Stoje, ob opori, z nogami v razkoraku se počasi upognejo kolena in 

kolk ter se telo spusti v počep, nato se telo počasi vrne v stoječi položaj (Slika 7). Druga vaja 

je, da se stoje ob opori odmakne stegnjeno nogo nazaj, v levo stran in nato še v desno (pred 

drugo nogo), pri teh gibih se medenica in hrbtenica poravnata in se ne premikata (Slika 8). 

 

 

Slika 7: Počep ob opori (Petruša in Remec, 2010, str. 50) 

 

 

Slika 8: Odmikanje stegnjene noge (Petruša in Remec, 2010, str. 50) 

4. Vaje za gleženj in stopala 

Stopala in gležnji se razgibajo tako, da se stoje ali sede vrti gležnje v vse smeri, ter da se stoje 

ob opori z nogami v širini bokov telo dviguje na prste stopal (Slika 9). 
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Slika 9: Dvigovanje trupa na prste stopala (Petruša in Remec, 2010, str. 51)  

 

5. Vaje za očesne mišice oz. za sprostitev oči 

Učiteljeve oči so pogosto utrujene, predvsem kadar dolgo časa dela za računalnikom, kjer 

pripravlja učne priprave ter gradivo za pouk. Dobro je, da zna sprostiti oči ter da naredi 

kakšno vajo za očesne mišice. Pri sproščanju naj bodo oči zaprte ter pokrite z dlanmi, dih naj 

bo počasen in umirjen (Slika 10). Oči se razgiba tako, da z očmi krožiš v vsako stran, da se 

pogled usmeri skrajno levi, skrajno desno, skrajno navzgor, skrajno navzdol, torej v vse 

kotičke očesa (Slika 11 in Slika 12). 

 

Slika 10: Razgibavanje oči s pogledom na vse strani (Petruša in Remec, 2010, str. 53) 

 

 

Slika 11: Razgibavanje oči s kroženjem 

(Petruša in Remec, 2010, str. 53) 

 

 

Slika 12: Sproščanje oči (Petruša in 

Remec, 2010, str. 53) 
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Nekaj vaj za sprostitev telesa: 

Učitelji so velikokrat napeti, razburjeni, takrat je njihovo dihanje plitko in hitro, celotna drža 

je v »krču«, ramena pa so dvignjena. Prav zaradi tega je sproščanje telesa zelo pomembno, saj 

je takrat, ko je telo sproščeno, sproščena tudi drža telesa, dihanje pa je umirjeno. Izvedljiva in 

enostavna oblika sprostitve na delovnem mestu je s pomočjo nadzora dihanja (s trebušno 

prepono) ter razbremenitev telesne drže. Sproščanje naj poteka v udobnem položaju, ena roka 

ali obe naj bosta položeni na zgornji del trebuha. Med vdihom skozi nos se dlan s trebuhom 

odrine, med izdihom pa se spet sprosti, trebuh in dlan pa se vrneta v začetni položaj. Dihanje 

naj bo upočasnjeno in umirjeno. Učitelji morajo pri sproščanju odmisliti delovne in druge 

obremenitve ter se za nekaj trenutkov posvetiti samo dihanju s trebušno predpono (Slika 13). 

 

Slika 13: Sprostitev telesa (Petruša in Remec, 2010, str. 54) 

 

Vaje za raztezanje: 

Pri vajah za raztezanje je priporočeno, da se jih izvaja v različnih položajih in če je možno, da 

se delavci oddaljijo od delovnega mesta (da se učitelji odmaknejo iz razreda).  

- Raztezanje vratnih mišic poteka tako, da stoje ali sede sklenejo roke za glavo, vrat in glava se 

nato nagne naprej, drža je vzravnana (Slika 14), ali da se dlan položi na eno stran glave in se 

glava nežno povleče na drugo stran, proti ramenu (hkrati pa se rama potisne navzdol), 

postopek se ponovi še v drugo stran (Slika 15). 

 

Slika 14: Raztezanje vratnih mišic 1 (Petruša in Remec, 2010, str. 56) 
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Slika 15: Raztezanje vratnih mišic 2 (Petruša in Remec, 2010, str. 56) 

- Raztezanje hrbtenice je lahko stoje ali sede s sklenjenimi dlanmi s prepletenimi prsti 

za hrbtom. Iztegnjeni roki sta potisnjeni oz. odmaknjeni od hrbta navzgor (Slika 16).

 

Slika 16: Raztezanje hrbtenice s prepletenimi prsti za hrbtom 

(Petruša in Remec, 2010, str. 58) 

 

- Raztezanje trupa stoje na prstih stopal, kjer so roke stegnjene in dvignjene navzgor 

nad glavo, prsti so prepleteni, dlani obrnjene navzgor (Slika 17). 

                                                

Slika 17: Raztezanje trupa s prepletenimi prsti za hrbtom  

(Petruša in Remec, 2010, str. 57) 
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- Dlani so naslonjene na vrata, telo nekoliko odmaknjeno od vrat, noge v širini bokov, 

zgornji del telesa se zasuče v desno stran, nato še v nasprotno, levo stran (Slika 18). 

 

Slika 18: Sukanje zgornjega dela telesa (Petruša in Remec, 2010, str. 63) 

 

- Počep na tla, z nogami v razkoraku, komolca rok sta prislonjena na koleni in pritiskata 

kolena v stran, dokler se ne začuti raztezanja notranjih mišic stegna (Slika 19). 

 

Slika 19: Raztezanje notranjih mišic stegen (Petruša in Remec, 2010, str. 68) 

 

Za učitelja je pomembna tudi gibalna/športna aktivnost izven delovnih ur, v njihovem 

prostem času, saj ga to ohranja pri zdravju, boljši kondicijski pripravljenosti, ga sprošča in 

izboljšuje njegovo počutje ter mu vliva energijo, ki jo potrebuje za delo z učenci.  
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Primerna oblika gibanja je športna hoja, ki je preprosta in jo obvladajo vsi. Je precej več kot 

sprehod, je bližnjica do teka. Pri hoji si lahko sam, lahko pa takšno gibanje izkoristiš kot 

aktivno druženje z družino. Hoja koristi zdravju in težje povzroči poškodbe sklepov, vezi in 

mišic. Gibanje je pri hoji manj naporno, a če je hoja zelo hitra, se lahko doseže podoben 

vadbeni učinek kot pri teku. Hojo je smiselno dopolniti še z občasnimi vložki teka. Roke, 

upognjene v komolcih, morajo biti aktivne, katerih zamahi naj bodo poudarjeni naprej in 

nazaj, skladno z gibanjem nog. V rokah so lahko uteži, ki poskrbijo, da je gibanje še 

učinkovitejše. Hodiš lahko tudi s palicami, t. i. skandinavska hoja (Rotovnik Kozjek, 2004).  

 

 

Veliko ljudi pa se raje odloči za skupinsko rekreacijo v popoldanskem ali večernem času, 

denimo za aerobiko, zumbo, pilates itd. ali pa za splošno rekreacijo, kjer se izvajajo različne 

športne aktivnosti (tenis, odbojka, košarka, nogomet, badminton …). Delavci si sami 

organizirajo skupinsko vadbo oz. najamejo površine za rekreacijo (telovadnico, fitnes 

prostore, ali pa zakupijo karte za bazen ali druge vadbe). Ponekod pa to storijo tudi 

delodajalci. Veliko šol oz. vodstev šol nudi svojim pedagoškim in drugim delavcem tudi 

možnost, enkrat tedensko ali več, uporabo šolskih športnih prostorov, kjer so lahko gibalno 

aktivni, poleg tega pa se medsebojno družijo tudi izven delovnika, kar še dodatno pripomore k 

boljši delovni klimi in prijateljskim odnosom na delovnem mestu.  
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3. NAMEN RAZISKAVE 

 

Namen raziskave je ugotoviti, kako zdravi so razredni učitelji Koroške regije. Zanima nas, 

kakšne so njihove bolezni in stanja, katere in kako pogoste so njihove zdravstvene težave, ki 

so povezane z delom. Ugotovili bi radi, kako učitelji skrbijo za svoje zdravje, koliko časa na 

teden posvečajo športnim dejavnostim ter kakšen je njihov odnos do telesne teže. Prav tako 

nas zanima, kako pogosto so učitelji Koroške regije pod stresom in kako se z njim spopadajo. 

Nenazadnje pa nas zanima, katere zdravnike so obiskali v zadnjih 12 mesecih in v katerih 

mesecih so bili obiski najpogostejši. 

 

 

 

4. CILJI RAZISKAVE 

 

Glede na predmet in problem raziskave so bili postavljeni naslednji cilji: 

 

- ugotoviti, kako učitelji, ki poučujejo v Koroški regiji skrbijo za svoje zdravje, ter 

koliko ur na teden so športno dejavni, 

- ugotoviti, katerega zdravnika so anketirani učitelji v zadnjih 12-ih mesecih 

najpogosteje obiskali, in v katerem delu leta so bili ti obiski najpogostejši, 

- ugotoviti, kdaj učitelji s Koroške regije običajno obiščejo zdravnika, 

- ugotoviti povprečno število dni odsotnosti od dela, v obdobju preteklih 12-ih mesecev, 

in ugotoviti v katerih mesecih je bila odsotnost najvišja, 

- ugotoviti, kako pogosto se učitelji, ki poučujejo v Koroški regiji, počutijo napete, pod 

stresom ali pod velikimi pritiski, ter kako se s tem spopadajo, 

- ugotoviti, koliko odstotkov učiteljev kadi ali koliko jih je kadilo v preteklosti, ter 

koliko jih živi z nekom, ki kadi v bivalnih prostorih, 

- ugotoviti, kakšen odnos imajo anketirani učitelji do svoje telesne teže, 

- ugotoviti, katere od navedenih bolezni in stanj v vprašalniku so prisotnih tudi pri 

učiteljih, ki poučujejo na osnovnih šolah Koroške regije, 

- ugotoviti, katere so najpogostejše težave in bolezni razrednih učiteljev Koroške regije. 
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5. HIPOTEZE 

 

Hipoteze so bile postavljene na podlagi postavljenih ciljev in teorije. 

 

H1: Učitelji Koroške regije so športno dejavni povprečno manj kot 4 ure na teden.  

H2: Učitelji, ki poučujejo v osnovnih šolah Koroške regije menijo, da dobro skrbijo za svoje 

zdravje. 

H3: Učitelji so v zadnjih 12 mesecih najpogosteje obiskali splošnega zdravnika. 

H4: Pri učiteljih v Koroški regiji je največji delež obiskov pri zdravnikih v zimskih mesecih. 

H5: Učitelji najpogosteje obiščejo zdravnika tedaj, ko si sami ne morejo več pomagati. 

H6: Povprečno so učitelji, ki poučujejo na Koroškem, odsotni od dela manj kot 3 dni letno. 

H7: Večina učiteljev Koroške regije se pogosto počuti napete, pod stresom in pod pritiskom. 

H8: Večina učiteljev meni, da z nekaj truda obvladuje napetost, stres in pritisk, ki ga 

doživljajo v vsakdanjem življenju. 

H9: Delež učiteljev iz Koroške regije, ki so kadili v preteklosti, je večji od tistih, ki kadijo 

sedaj. 

H10: Manj kot 20 anketiranih učiteljev biva v stanovanju ali v bivalnih prostorih s kadilcem. 

H11: Večina učiteljev s Koroške regije je zadovoljnih s svojo težo. 

H12: Bolezni in okvare hrbtenice so pri učiteljih najpogostejše. 

H13: Med tri najpogostejše težave, s katerimi se učitelji srečujejo in so povezane z delom, so: 

hripavost, prehlad in utrujenost. 
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6. METODE DELA 

 

6. 1 VZOREC MERJENCEV 

 

Pri svoji raziskavi sem uporabila namenski vzorec, katerega predstavlja 104 profesorjev 

razrednega pouka ter profesorjev športne vzgoje na osnovnih šolah Koroške regije. Vzorec 

zajema 13 osnovnih šol Koroške regije: OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu, OŠ Šmartno pri 

Slovenj Gradcu, Prva OŠ Slovenj Gradec, Druga OŠ Slovenj Gradec, OŠ Šentjanž pri 

Dravogradu, OŠ Neznanih talcev Dravograd, OŠ Radlje ob Dravi, OŠ Brezno Podvelka, OŠ 

Prežihov Voranc Ravne na Koroškem, OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroške, OŠ Franja 

Goloba Prevalje, OŠ Mežica, OŠ Črna na Koroškem. Tabela 5. 1. Prikazuje, koliko 

anketiranih učiteljev posamezne šole je sodelovalo pri raziskavi.  

  

Tabela 6.1: Seznam osnovnih šol 

Ime šole Število anketirancev f (%) 

OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu 10 9,6 

OŠ Šentjanž pri Dravogradu 7 6,7 

OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu 5 4,8 

OŠ Radlje ob Dravi 2 1,9 

Prva OŠ Slovenj Gradec 9 8,7 

OŠ Črna na Koroškem 7 6,7 

OŠ Mežica 9 8,7 

Druga OŠ Slovenj Gradec 7 6,7 

OŠ Prežihov Voranc Ravne na Kor. 10 9,6 

OŠ Franja Goloba Prevalje 16 15,4 

OŠ Neznanih talcev Dravograd 7 6,7 

OŠ Brezno Podvelka 9 8,7 

OŠ Koroški jeklarji Ravne na Kor. 6 5,8 
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Graf 6.1: Delovno mesto 

 

 

Zgornji graf 5.1  prikazuje vzorec merjencev, ki ga predstavljajo:  

- razredni učitelji, ki poučujejo v razredu (79 oseb ali 76 %), 

- razredni učitelji, ki delajo v podaljšanem bivanju (18 oseb ali 17 %), 

- športni pedagogi, ki delajo v telovadnici (5 oseb ali 5 %) ter 

- športni pedagogi, ki delajo v podaljšanem bivanju (2 osebi ali 2 %). 

 

Graf 6.2: Spol 

 

 

Graf 5.2 prikazuje, da je bilo med anketiranimi učitelji le 8 moških (8 %) in kar 96 žensk (92 

%). Rezultat, da je več učiteljic, je bil pričakovan, saj je ta poklic feminiziran.  

Najstarejši anketiranec je letnik 1953, star 59 let, najmlajši pa letnik 1983, star 29 let. 

Povprečna delovna doba vseh anketiranih učiteljev je 19,23 let. Njihova najdaljša delovna 

doba je 36 let, najkrajša pa je 2 leti.  
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Tabela 6.2: Družbeni status 

Družbeni status F (%) 

Čisto spodnji 1,0 

Delavski 3,8 

Srednji 78,8 

Višji razred 14,4 

Zgornji razred 0,0 

Ne vem 1,9 

 

Iz tabele 5.2 je razvidno, da največ anketirancev, kar 78,8 %, meni, da je njihov družbeni 

status srednji. 1,0 % anketirancev meni, da je njihov status čisto spodnji, 3,8 % jih meni, da 

njihov družbeni status delavski, v višji družbeni razred se jih je opredelilo 14,4 %, nihče se ni 

odločil za zgornji razred, 1,9 % anketiranih pa ne ve, kam bi se opredelili.  

 

 

6. 2 VZOREC SPREMENLJIVK 

 

Raziskavo smo izvedli z vprašalnikom za profesorje razrednega pouka in športne pedagoge. 

Vprašalnik je povzet po vprašalniku »Z zdravjem povezan vedenjski slog«, ki so ga pripravili 

pri CINDI Slovenija. Za potrebe diplomskega dela ga je delno prilagodila in pripravila dr. 

Vesna Štemberger. 

 

Vprašalnik zajema 19 vprašanj, ki so večina zaprtega tipa, nekaj pa jih je tudi kombiniranega 

tipa. Sestavljen je iz dveh tematskih sklopov: v prvem delu so vprašanja splošnega značaja 

(spol, leto rojstva, delovna doba, ime šole, poklicna izobrazba in delovno mesto ter družbeni 

status), v drugem delu pa so vprašanja o zdravstvenih težavah in okvarah (športna dejavnost, 

obisk pri katerem zdravniku in kdaj je le to bilo, odsotnost od dela, ocena trenutnega stanja, 

skrb za zdravje, pogostost stresa in obvladanje le tega, kajenje, telesna višina in teža, odnos do 

telesne teže, prisotne bolezni in stanja, težave povezane z delom).  

Primer vprašalnika je v prilogi.  
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6. 3 ORGANIZACIJA MERITEV 

 

Zbiranje podatkov je potekalo v času rednega pouka od meseca januarja do začetka meseca 

junija 2012 na območju Koroške regije.  

Večino vprašalnikov sem po osebnem dogovoru z ravnatelji v pisni obliki osebno dostavila na 

osnovne šole, le na dve šoli sem vprašalnike poslala preko Pošte Slovenije. Razdelila sem 155 

vprašalnikov, vrnjeni so bili 104 vprašalniki. Izpolnjene vprašalnike sem dvignila osebno na 

osnovnih šolah, le iz dveh šol so mi vrnili po pošti. 

Vsa navodila in pojasnila za izpolnjevanje so bila na prvi strani vsakega vprašalnika. 

 

 

6. 4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

 

S programom SPSS 18.0 za Windows smo pridobljene podatke obdelali. Za obdelavo smo 

uporabili osnovne statistične metode: 

- odstotke pogostosti odgovorov, 

- aritmetično sredino, 

- frekvence oziroma pogostost pojavljanja posameznih odgovorov, 

- kumulativne frekvence,  

- minimalno in maksimalno vrednost ter 

- standardni odklon. 

Rezultate smo interpretirali ter jih prikazali s tabelami in grafi.  
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7. REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

V razpravi si vprašanja sledijo v enakem vrstnem redu, kot so v vprašalniku (Priloga 1). 

 

I. SPLOŠNI PODATKI 

 

Vprašanje: Obkroži trditev, ki velja za Vas. 

Graf 7.1: Trditve o športni dejavnosti sodelujočih učiteljev 

 

 

Ugotoviti smo želeli, ali so učitelji Koroške regije v svojem prostem času športno dejavni ali 

ne. Z zgornjim grafom 6.1 smo prikazali, da je kar 92 % (96 anketirancev) učiteljev športno 

aktivnih, kar prikazuje, da večina svoj prosti čas preživi aktivno. Predvidevala sem, da bo 

odstotek tistih, ki so športno dejavni visok, saj menim, da se ljudje dandanes zavedajo, da z 

gibanjem in športno aktivnostjo naredijo največ za svoje telo in zdravje. Malo, 8 % (8 

anketirancev), je tistih, ki so obkrožili, da v prostem času niso športno dejavni. Na podlagi 

rezultata lahko sklepamo, da so učitelji dobro osveščeni o pomenu gibanja in o zdravem 

načinu življenja.  

 

Obsežnejša raziskava »Tvegana vedenja, povezana z zdravjem in nekatera zdravstvena stanja 

pri odraslih prebivalcih Slovenije« iz leta 2008 prikazuje, da je kar 23,1 % prebivalcev 
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Slovenije v prostem času gibalno neaktivnih, kar v povezavi z našo raziskavo pomeni, da so 

sodelujoči učitelji povprečno precej več telesno dejavni. 

S tabelo 6.1 spodaj smo prikazali dopolnjene odgovore tistih anketiranih, ki so obkrožili, da 

so v prostem času športno dejavni, torej je 96 učiteljev odgovarjalo na to vprašanje. Dva 

učitelja se športno udejstvujeta kar 15 ur na teden, kar je največje število ur športne dejavnosti 

med anketiranimi učitelji. Ravno nasprotno, 8 učiteljev pa je športno dejavnih le 1 uro na 

teden. V povprečju so učitelji aktivni 4,7 ur na teden. Dobro bi bilo, da bi se učitelji gibali 

vsaj 3 ure na teden, saj je njihov poklic izredno naporen za telo, ker je predvsem statičen, prav 

tako pa je stresen in naporen za učiteljevo dušo. CINDI Slovenija (2008) pod naslovom »Z 

gibanjem do zdravja« navaja, da je priporočljiva redna telesna aktivnost 5-krat na teden po 

vsaj 30 minut. Z gibanjem bi poskrbeli, da preženejo napetosti, skrbi in stres, okrepili bi 

mišice, pretegnili telo, se napolnili z energijo, ki jo v razredu nujno potrebujejo. Zelo 

pomembno je, da si učitelji tudi med delovnim časom vzamejo minutko za zdravje, se 

pretegnejo, razgibajo ali odidejo na svež zrak.  

 

Tabela 7.1: Število ur športne dejavnosti na teden 

Število 

odgovorov 

Aritmetična 

sredina 

Največje 

število ur 

Najmanjše 

število ur 

96 odgovorov 4,7 ur/teden 15 ur/teden 1 ur/teden 
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II. ZDRAVSTVENE OKVARE IN POŠKODBE 

 

1. VPRAŠANJE: Ali ste v zadnjih 12-ih mesecih obiskali katerega od zdravnikov 

(vprašanje velja samo za Vas, ne upoštevajte obiska zdravnika zaradi otrok ali 

drugih družinskih članov – velja za vsa vprašanja)? 

 

Graf 7. 2.: Obisk pri naštetih zdravnikih. 

 

 

Zanimalo nas je, ali so učitelji v preteklih 12-ih mesecih obiskali katerega od navedenih 

zdravnikov, naj bo to splošni zdravnik, zobozdravnik, ginekolog, specialist ali kaj drugega 

(Graf 6.2). Predhodno smo predvidevali, da bo najvišji odstotek obiska pri splošnem 

zdravniku (saj ga obiščemo ob prvih znakih bolezni, obiščemo ga, da reši naše splošne težave 

oziroma bolezni, kadar potrebujemo recept za kakšna zdravila ter da nam izda napotnice za 

obisk kakšnega specialista), pa vendar temu ni bilo tako. Največ učiteljev, kar 79 (76 %) jih je 

obkrožilo, da so v zadnjih 12-ih mesecih obiskali zobozdravnika, splošnega zdravnika pa je 

obiskalo 65 (62,5 %) učiteljev. Dandanes dajemo negi zob več pozornosti, saj prijeten in lep 

nasmeh z zdravimi zobmi, včasih pomeni več kot lepa beseda. Zdravi zobje so izraz našega 

veselja ter zadovoljstva, prav zaradi tega ljudje redno obiskujejo zobozdravnika in ne le 

takrat, kadar občutijo bolečine oziroma zobobol. Ljudje so v sodobni družbi bolj osveščeni o 

boleznih zob ter o pomembnosti ustne higiene, in vedo, da zdravi zobje ter dlesni vplivajo na 

zdravje v celoti.  

Ker je pri raziskavi sodelovalo kar 96 žensk (92 %), je visok odstotek, kar 54, 8 %, tudi pri 

obisku ginekologa. Anketirani učitelji so v preteklih 12-ih mesecih obiskali tudi nekaj 
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specialistov: 3 osebe so obiskale internista in ortopeda, 2 osebi sta obiskali onkologa in 

urologa, po 1 oseba pa je obiskala naslednje specialiste: hematologa, kardiologa, oftalmologa, 

revmatologa, travmatologa ter specialista za čeljusti, kar je razvidno tudi iz spodnje tabele 

6.2.  

 

Tabela 7.2: Obisk specialistov 

Specialist Število odgovorov 

Ortoped 3 

Internist 3 

Onkolog 2 

Urolog 2 

Kardiolog 1 

Oftalmolog 1 

Revmatolog 1 

Specialist za čeljusti 1 

Travmatolog 1 
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2. VPRAŠANJE: Če ste v obdobju zadnjih 12-ih mesecev obiskali katerega od 

naštetih zdravnikov, prosim obkrožite, v katerem mesecu (mesecih) je to bilo. 

 

Graf 7.3: Obisk posameznih zdravnikov po mesecih 

 

 

Graf 6.3 prikazuje v katerih mesecih so učitelji Koroške regije največkrat obiskali navedene 

zdravnike. Rezultati kažejo, da  je bil največji obisk pri zobozdravniku januarja, obiskalo ga je 

kar 16 (15,4 %) učiteljev. Obisk zobozdravnika v januarju, v zimskem mesecu, lahko 

povežemo s hladnim vremenom, saj so hladni dnevi nevarni tudi za dlesni in zobovje. 

Splošnega zdravnika je največ učiteljev, kar 10 (9,6 %), obiskalo ravno tako meseca januarja.  

 

Sklepamo lahko, da je najvišji delež januarskih obiskov splošnega zdravnika predvsem zaradi 

prehladov, ki so najpogostejši v zimskih mesecih. Ker je prehlad virusna okužba, ki se 

prenaša kapljično, se učitelji kaj hitro okužijo v razredu (na šoli), saj so dnevno v 

neposrednem stiku s prehlajenimi otroki, s katerimi vdihavajo isti zrak ali prijemajo iste 

predmete, in tako virus prenesejo nase oziroma v svoje telo. Prehladi so pogostejši v zimskih 

mesecih (posledično je takrat tudi več obiskov splošnega zdravnika), predvsem zaradi tega, 

ker se ljudje večinoma zadržujemo v toplih prostorih, kjer se virusi še hitreje širijo. Dobro je, 

da se učitelji tudi v tem obdobju zavedajo pomena gibanja na svežem zraku, da razred dnevno 
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večkrat prezračijo, več počivajo in jedo vitaminsko bogato hrano, predvsem hrano bogato z 

vitaminom C.  

 

Največji obisk ginekologa je bil meseca novembra, 10 (9,6 %) učiteljev. Meseca januarja pa 

je največ učiteljev, 7 (6,7 %), obiskalo specialista. Za ta rezultat je težko najti vzrok oziroma 

razlog.  

 

Največji obisk pri vseh zdravnikih, gledano v celoti, je bil v jesenskih in zimskih mesecih 

(november, december, januar). 

 

3. VPRAŠANJE: Kdaj običajno obiščete splošnega zdravnika? Možnih je več 

odgovorov. 

 

Tabela 7.3: Razlogi za obisk splošnega zdravnika 

Vzrok za obisk zdravnika Odstotek anketirancev (%) 

Redni, preventivni pregledi 19,2 

Ob prvih znakih bolezni 24,0 

Sam si ne morem več pomagati 60,6 

Ko sem hudo bolan 20,2 

Ko potrebujem napotnico 33,7 

 

Cilj vprašanja je bil izvedeti, kdaj učitelji obiščejo zdravnika. Učitelji so lahko obkrožili več 

odgovorov. Glede na predhodna vprašanja oziroma rezultatov le teh, smo pričakovali, da 

učitelji le redko gredo k zdravniku ob prvih znakih bolezni, samo 25 (24 %) učiteljev. Kar 63 

(60, 6 %) učiteljev je največkrat obkrožilo, da obiščejo splošnega zdravnika takrat, ko si sami 

ne morejo več pomagati. Velik odstotek, 33,7 %, ali 35 sodelujočih učiteljev je obkrožilo, da 

gredo k zdravniku takrat, ko potrebujejo napotnico. Na podlagi tega, da gredo učitelji le redko 

k splošnemu zdravniku že ob prvih znakih, sklepam, da si učitelji v veliki meri pri boleznih 

pomagajo sami. Skrbi pa me za tiste, ki gredo k zdravniku le, kadar si sami več ne morejo 

pomagati, saj lahko do ustrezne pomoči pridejo prepozno. Prav tako, pa bi se s pravočasnim 

obiskom pri splošnem zdravniku pozdravili veliko prej ali pa se njihova bolezen ne bi tako 

razširila. 
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4. VPRAŠANJE: Koliko dni ste bili v zadnjih 12-ih mesecih zaradi bolezni ali 

poškodbe odsotni z dela oziroma nezmožni opravljati običajne delovne 

obveznosti? 

 

Tabela 7.4: Dnevi odsotnosti z dela 

Število  

odgovorov 

Aritmetična 

sredina 

Najmanjše število 

dni 

Največje število 

dni 

104 5,5 dni 0 dni 180 dni 

 

S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, koliko dni so učitelji Koroške regije manjkali v zadnjih 

12-ih mesecih zaradi bolezni ali poškodb. Na vprašanje so odgovorili vsi učitelji, od tega jih 

kar 70 ni manjkalo niti en dan. Največ dni je manjkal en učitelj, in sicer kar 180 ur. 

Predvidevali smo, da bodo učitelji v povprečju manjkali manj kot 3 dni na leto, ampak so nas 

rezultati presenetili, saj so učitelji v povprečju manjkali kar 5,5 dni na leto. Vzrok za tako 

veliko povprečje števila dni na leto je učitelj, ki je manjkal največ ur, če tistega učitelja ne bi 

bilo, bi se z rezultatom zelo približali našim predvidevanjem, saj bi aritmetična sredina malo 

več kot 4 dni letno.  

 

Če ne bi izpostavili, da želimo izvedeti izostanke od dela samo zaradi bolezni oziroma 

poškodb, bi bili izostanki po vsej verjetnosti višji. Na izostanek od dela vplivajo tudi drugi 

dejavniki, kot so bolezni v družini (npr. otrok), smrt ali druge življenjsko pomembne zadeve, 

ki se jih ne da drugače urediti, kot tako, da kak dan izostaneš od dela.  
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5. VPRAŠANJE: Obkrožite, v katerih mesecih v tem šolskem letu, ste bili zaradi 

bolezni ali poškodbe odsotni z dela oziroma nezmožni opravljati običajne delavne 

obveznosti.  

Graf 7.4: Odsotnosti učiteljev po mesecih 

 

 

Največji delež obiska odsotnosti od dela zaradi bolezni je bil meseca januarja, kar 9 (8,7 %) 

učiteljev, najmanjši delež pa meseca septembra, le 2 (1,9 %) učiteljev, kar kaže na to, da so 

učitelji v začetnih mesecih še spočiti, polni elana za delo in posledično tudi bolj odporni na 

bolezni. Prav tako je nizek odstotek bolezenskih stanj v začetnih toplih mesecih (april, maj), 

takrat se ljudje začnejo več gibati v naravi, kar posledično prinese tudi več zdravja. Največ 

bolezni je seveda v zimskih mesecih, saj so to meseci virusnih obolenj, katerim se učitelji le s 

težavo izognejo, saj so dnevno v neposrednem stiku s prehlajenimi učenci.   
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6. VPRAŠANJE: Kako ocenjujete svoje trenutno zdravje? 

 

Graf 7.5: Zdravstveno stanje učiteljev 

 

 

Cilj tega vprašanja je bil izvedeti, kako sodelujoči učitelji ocenjujejo svoje trenutno 

zdravstveno stanje. Učitelji Koroške regije v veliki večini opredeljujejo svoje zdravstveno 

stanje kot dobro, saj je kar 56 % učiteljev obkrožilo ta odgovor. Ta rezultat se povezuje z 

rezultatom vprašanja o športni dejavnosti učiteljev, kjer je večina odgovorila, da so športno 

dejavni. To pa pripomore, da so učitelji bolj zdravi, se bolje počutijo, imajo več energije, so 

bolj sproščeni in se lažje spopadajo s stresnimi trenutki v življenju in na delovnem mestu. 

Nihče od sodelujočih učiteljev svojega zdravstvenega stanja ni opredelil kot zelo slabega, in 

le 1 % je svoje zdravje opredelilo kot slabo. Kar kaže na to, da so učitelji po večini zadovoljni 

sami s seboj, se v svoji koži počutijo dobro.  
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7. VPRAŠANJE: Kako skrbite za svoje zdravje? 

 

Graf 7.6: Skrb za zdravje 

 

 

Učitelji Koroške regije odgovarjajo, da kar dobro skrbijo za svoje zdravje. Tako je odgovorilo 

63 (60 %) sodelujočih učiteljev. 34 (33 %) jih meni, da za zdravje naredijo premalo, dobro je, 

da se tega zavedajo in upam, da bodo v prihodnje naredili več na tem področju. Dobro bi bilo, 

da bi nekdo tiste, ki se zavedajo, da za zdravje naredijo premalo, spodbudil in jim dal napotke, 

da bi začeli bolj skrbeti zase, se več gibati, se zdravo prehranjevati, več počivati, če le to 

potrebujejo, skratka, da bi spremenili svoj življenjski slog in bil lahko nekoč tudi oni rekli, da 

dobro skrbijo za svoje zdravje. Mali odstotek, 3 %, je tistih, ki pravijo, da zelo dobro skrbijo 

za zdravje, še manjši odstotek, 2 %, pa je tistih, ki skoraj nič ne naredijo zase, in tistih, ki se 

ne morejo opredeliti oziroma ne vedo, kaj bi o tem rekli.  
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8. VPRAŠANJE: Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim 

pritiskom? 

 

Graf 7.7: Kako pogosto se učitelji počutijo napete, pod stresom ali velikim pritiskom 

 

 

Zgornji graf 6.7 prikazuje, da večina učiteljev, 58 (55,8 %), meni, da je njihovo delo in 

življenje občasno stresno, napeto in pod velikim pritiskom. Vsak dan se jih počuti napete, pod 

stresom in pritiskom le 1,9 %, ali le 2 izmed sodelujočih učiteljev. Ker spada učiteljski poklic 

med ene najbolj stresnih, smo predhodno predvidevali, da bo najvišji odstotek pri pogostem 

počutju pod stresom, napetosti in pritiski, vendar pa temu ni bilo tako. Le 31 (29,8 %) 

učiteljev je obkrožilo, da se pogosto počutijo pod stresom in pritiski. Vsi sodelujoči učitelji so 

se že kdaj počutili pod stresom, zato je odstotek pri odgovoru, da se še nikoli niso počutili pod 

stresom, napetosti in pritiski 0 %. 

 

Naloge učitelja se z leti spremenijo. V preteklosti je učitelj zgolj podajal znanja, danes pa 

mora znanje posredovati na razumljiv in uporaben način, hkrati mora opravljati še vzgojno 

nalogo in se spopadati z učenčevimi problemi, bodisi izobraževalnimi ali vzgojnimi. Učitelj 

ima dandanes ogromno dela s pripravami in vso administracijo, ki jo potrebuje za nemoten 

potek pouka. Poleg tega je v nenehnem stiku z učenci, njihovimi starši, drugimi učitelji, 

sodelavci, nadrejenimi, kar pa je že samo po sebi stresno. 

 

Silvar (2009) je s pomočjo SVIZ-a (Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 

Slovenije) naredil raziskavo o poklicnem stresu pri slovenskih učiteljih in vzgojiteljih. Večina 
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zajetih učiteljev je odgovorila, da se pogosto srečujejo s stresom, kar 49,2 %, ta odstotek je 

višji od odstotka Koroških učiteljev. Nekaj manj, 39, 7 %, jih je navedlo, da so včasih pod 

stresom, redko jih je pod stresom 6,8 %, nekaj sodelujočih učiteljev, 4, 3 % pa jih navaja, da 

so vedno pod stresom. Odstotek Koroških učiteljev, da so vsak dan pod stresom, je v 

primerjavi z zgornjo raziskavo, manjši kar za 2,3 %. Višji za 16, 1 % pa je odstotek Koroških 

učiteljev, ki pravijo, da se občasno (včasih) počutijo po stresom.  

 

 

9. VPRAŠANJE: Kako obvladujete napetosti, strese in pritiske, ki jih doživljate v 

življenju? 

 

Graf 7.8: Obvladovanje napetosti, stresa in velikih pritiskov 

 

 

Ugotoviti smo želeli, kako učitelji obvladujejo stres, napetosti in velike pritiske, ki jih 

doživljajo v življenju. Največ, kar 81 (78 %) sodelujočih učiteljev pravi, da jih obvladuje z 

nekaj truda, kar je bilo pričakovano. Nihče od Koroških učiteljev ni tak, da stresa, napetosti in 

pritiskov ne bi mogel obvladovati, oziroma, nihče ne meni, da je njegovo življenje skoraj 

neznosno. Le 5 (4,8 %) učiteljev je takšnih, da zlahka obvladujejo stresne situacije, 2 (1,9 %) 

učitelja jih obvladujeta s hudimi težavami, 16 (15, 4 %) učiteljev pa je takih, ki pravijo, da 

obvladujejo napetosti, strese in pritiske z večjimi napori.  
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10. VPRAŠANJE: Ali Vi ali kateri drugi član Vaše družine kadi v stanovanju ali v 

bivalnih prostorih? 

 

Tabela 7.5: Kajenje v bivalnih prostorih 

Število odgovorov DA NE 

 Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek 

104 8 7,7 % 96 92,3 % 

 

Zanimalo nas je, koliko od sodelujočih učiteljev kadi, ali živi z nekom, ki kadi v bivalnih 

prostorih. Kar 96 (92,3 %) učiteljev je odgovorilo, da v bivalnih prostorih, kjer živijo, ne 

kadijo sami, niti ne sostanovalci. Naša predvidevanja so bila pravilna, rezultati kažejo, da 

manj kot 20 učiteljev, le 8 (7,7 %), jih živi z nekom, ki v bivalnih prostorih kadi, ali pa kadijo 

sami.  

 

V sodobnem času so ljudje zelo osveščeni na tem področju. Velika večina ljudi se zaveda 

posledic izpostavljanja cigaretnemu dimu oziroma kajenju, zato se izogibajo tudi pasivnemu 

kajenju, kar pomeni, da se ne zadržujejo v prostorih, kjer se kadi in ne dopustijo, da se kadi v 

bivalnih prostorih. Kajenje škoduje celotnemu telesu in povzroči veliko bolezenskih stanj, kot 

so kronične pljučne bolezni in pljučni rak. Kajenje je lahko povzročitelj raka na kateremkoli 

delu telesa, tudi raka na materničnem vratu, kadilci pa imajo veliko respiratornih in drugih 

težav z dihali. Žal pa je veliko strastnih kadilcev, ki se zavedajo vseh teh posledic, a se od 

cigareta nikakor ne morejo ločiti. 
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11. VPRAŠANJE: Ali sedaj kadite? 

Tabela 7.6: Število kadilcev 

 

 

 

Tabela 6.6 zgoraj prikazuje, da sta deleža sedanjih kadilcev (16 %) in kadilcev, ki so včasih 

kadili (17 %) skoraj izenačena. Vesela sem, da je največ, kar 70 (67 %) učiteljev nekadilcev 

in tudi nikoli niso kadili. To kaže na to, da so dobro osveščeni in da skrbijo za svoje zdravje. 

Pri poklicih, kot je učiteljski, je dobro, da je kajenje prekrito in da kljub temu, če sami kadijo, 

učijo učence nasprotno ter jim poskusijo čim bolj približati skrb za zdravje in zdrav način 

življenja, v katerem ni prostora za cigarete ali druge opojne substance.  

 

 

12. VPRAŠANJE: Vpiši podatke. 

 

Tabela 7.7: Telesna teža in višina učiteljev 

 Število 

odgovorov 

Aritmetična 

sredina 

Najvišja 

meritev 

Najnižja 

meritev 

Telesna višina 104 anketiranci 167,5 cm 190 cm 155 cm 

Telesna teža 104 anketiranci 65,6 kg 100 kg 48 kg 
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Želeli smo izvedeti, kako veliki so sodelujoči učitelji, in koliko kilogramov tehtajo. Učitelji so 

morali meritve vpisati v prazne prostorčke. Kljub temu, da je to občutljiva tema, so vsi učitelji 

podali svoje podatke.  

 

Učitelji s koroških osnovnih šol so v povprečju težki 65,6 kg. Najlažji sodelujoči učitelj ima 

le 48 kg, najtežji pa kar 100 kg. Prekomerna teža negativno vpliva na zdravje, zaradi le te je 

večja možnost, da ljudje zbolijo za kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, kot so povišan 

holesterol, zvišan krvni sladkor ter druge bolezni, kot so rak na debelem črevesju in druge. 

Prekomerna telesna teža pa vpliva tudi na samo počutje ljudi. Debeli ljudje nimajo volje do 

športnih dejavnosti, težje se odločijo za aktivnosti v naravi ali skupinske vadbe, pri tem jih 

moramo spodbujati in jim stati ob strani. Poleg telesne dejavnosti pa morajo paziti tudi na 

zdravo prehrano, ki je tu prav tako ključnega pomena. Paziti moramo, da je hujšanje zdravo, 

kajti prekomerno hujšanje lahko zopet povzroči bolezenska stanja. Trendi sodobne družbe so 

vitko telo, to pa je velikokrat vzrok, da ljudje zapadejo v prekomerno hujšanje, ki se lahko 

posledično razvije v anoreksijo, bulimijo ali kompulzivno prenajedanje.  

 

Izvedeli smo tudi, da so anketirani učitelji v povprečju veliki 167,5 cm, najvišji učitelj meri 

190 cm, najmanjši pa 155 cm. 
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13. VPRAŠANJE: Kakšen je Vaš odnos do Vaše teže? 

 

Graf 7.9: Odnos do teže 

 

 

Cilj tega vprašanja je bil izvedeti, kakšen odnos imajo učitelji, ki poučujejo na Koroškem, do 

svoje telesne teže. Ugotovili smo, da jih je večina, kar 63 (61 %), zadovoljnih s svojo telesno 

težo. Nihče ne želi biti debelejši, 38 (36 %) učiteljev si želi biti bolj suhih. Peščici od le teh, 

pa je vseeno in teži ne dajo posebnega pomena, to so 3 (3 %) učitelji. 

 

Dobro je, da imajo ljudje pozitiven odnos do svoje telesne teže, kajti tudi če z njo niso 

zadovoljni, bodo le na ta način spremenili svoj življenjski slog in naredili vse, da bodo postali 

s svojo telesno težo zadovoljni. Zdrav življenjski slog, ki vključuje zdravo prehrano, veliko 

gibanja in športnih dejavnosti, je ključnega pomena do normalne telesne teže in dobrega 

počutja v lastni koži.  
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14. VPRAŠANJE: Ali imate katero od navedenih bolezni ali stanj, ki jih je ugotovil 

oziroma potrdil zdravnik? (Prosim, naredite križec pri vseh odgovorih, ki se 

nanašajo na Vas). 

 

Graf 7.10: Bolezni 

 

 

Zanimalo nas je, katere bolezni in stanja so prisotna pri učiteljih Koroške regije. Ugotovili 

smo, da ima največ učiteljev, 21, 2 %, probleme z različnimi alergijami. V tabeli 6.8 so 

prikazane alergije, s katerimi se spopadajo naši učitelji. Kar 6 od sodelujočih je alergičnih na 

pršice in prav tako tudi 6 na cvetni prah, po dva učitelja sta alergična na penicilin, pelod, trave 

in mačjo dlako, posamezni učitelji pa so alergični še na plesni, mraz, vlago, sonce, pasjo 

dlako in na določeno hrano.  

 

Veliko učiteljev, 19,2 %, ima težave s hrbtenico. Hrbtenica je nenehno obremenjena, saj drži 

pokonci naše celo telo. Povzročitelji bolečin hrbtenice pa so nepravilna telesna drža, 

dolgotrajnega posledice sedenja, neaktivnost oziroma premalo gibanja, zaradi dolgega stanja 

na delovnem mestu, prekomerne telesne teže in še bi lahko naštevali. Učitelji se morajo 
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zavedati pomena zdrave hrbtenice in si na delovnem mestu vzeti čas in narediti kakšno 

raztezno in krepilno vajo za hrbtne mišice, v prostem času se veliko gibati ter paziti na svojo 

telesno težo.  

 

Na tretjem mestu najpogostejših bolezni, kar pri 10, 6 % sodelujočih učiteljev, so druga 

bolezenska stanja, ki jih mi v vprašalniku nismo navedli. Učitelji so naredili križec pod drugo 

in dopisali naslednje bolezni in stanja (Tabela 6.9): gastritis, ginekološke težave, slabšanje 

sluha in vida, migrena, slabokrvnost, povišan holesterol ter težave s ščitnico. 

 

9,6 % vseh sodelujočih učiteljev s Koroške regije ima težave z zvišanim krvnim tlakom, ter 

enak odstotek učiteljev tudi težave s sluhom, delno ali popolno izgubo sluha. Da imajo učitelji 

težave s sluhom ni nič presenetljivega, saj so dnevno izpostavljeni hrupom na šoli, predvsem 

so izpostavljeni kričanju otrok.  

 

Tabela 7.8: Alergije 

 

ALERGIJA 

Število 

odgovorov 

Pršice 6 

Cvetni prah 6 

Penicilin 2 

Trave 2 

Mačja dlaka 2 

Pelod 2 

Plesni 1 

Mraz 1 

Vlaga 1 

Sonce 1 

Pasja dlaka 1 

Hrana 1 

Tabela 7.9: Druge bolezni ali stanja 

 

DRUGO 

Število 

odgovorov 

Gastritis 1 

Ginekološke težave 1 

Slabšanje sluha in vida 1 

Migrena  1 

Slabokrvnost 1 

Povišan holesterol 1 

Težave s ščitnico 1 
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15. VPRAŠANJE: Kako pogosto se v enem šolskem letu srečujete s katero od spodaj 

naštetih težav in menite, da so posledica vašega delovnega okolja oziroma 

poklica, ki ga opravljate? 

Občasno pomeni enkrat v šolskem letu, pogosto pomeni večkrat v šolskem letu in 

zelo pogosto pomeni vsaj enkrat mesečno.  

 

Graf 7.11: Pogoste težave učiteljev kot posledica dela 

 

 

Cilj vprašanja je izvedeti, s katerimi težavami, ki so posledica dela, se srečujejo učitelji 

Koroške regije in kolikšna je pogostost le teh. Ugotovili smo, da se pojavljajo vse težave, 

nekatere le občasno, druge pogosto ali celi zelo pogosto.  

 

Graf 6.11 zgoraj prikazuje, da se pri večini učiteljih občasno pojavlja prehlad, hripavost, 

utrujenost, izčrpanost ter glavobol. Med pogoste in zelo pogoste težave spada utrujenost, kar 

47,1 %, prehlad s 25, 3 % in hripavosti z 21,1 %. Pogostost utrujenosti pri učiteljih je logična, 

saj je le ta poklic zelo zahteven, stresen in naporen. Učitelji morajo biti ves čas aktivni, tako 

fizično kot psihično, pripraviti morajo zanimive in pestre ure, jih dobro izpeljati, učence 
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veliko naučiti, jih usmerjati, jih vzgajati, jih motivirati za delo, reševati morajo njihove 

vsakodnevne težave, sodelovati morajo s sodelavci, veliko so v stiku s starši, poleg vsega 

tega, pa morajo pravilno voditi tudi vso dokumentacijo, ki jo od učitelja zahteva vodstvo šole. 

 

Prehlad in hripavost sta za zaposlene na šoli nujno zlo, ki se mu ni moč izogniti. Učitelji so 

dnevno v stiku s prehlajenimi oziroma bolnimi otroki, hripavost pa je posledica nenehnega 

glasnega govorjenja v razredu (ustno podajanje znanja, razlaga navodil, umiritev, motiviranje 

in usmerjanje učencev …).  

 

Iz grafa je razvidno, da imajo učitelji najmanj težav z bolečinami v komolcu, zapestju, kolku 

in kolenu, ter imajo malo težav z vnetjem sečil. Presenetljiv pa je podatek, da imajo le malo 

težav s sluhom.  
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8. SKLEP 

 

Namen naše raziskave je bil ugotoviti zdravstveno stanje učiteljev in športnih pedagogov 

Koroške regije. Z vprašalnikom smo želeli izvedeti, koliko učiteljev se v prostem času ukvarja 

s kakršno koli športno dejavnostjo, katerega od naštetih zdravnikov (splošnega zdravnika, 

zobozdravnika, ginekologa, specialista in druge) so učitelji obiskali v zadnjih 12-ih mesecih. 

Zanimalo nas je, kdaj obiščejo zdravnika, in v katerih mesecih so obiskali določenega 

zdravnika. Izvedeti smo želeli, koliko dni so bili v preteklih 12-ih mesecih odsotni od dela, in 

v katerem mesecu je le to bilo ter kako bi sami ocenili svoje zdravstveno stanje, kako skrbijo 

za svoje zdravje, kako pogosto se počutijo napete, pod stresom in velikim pritiskom, ter kako 

se s tem spopadajo, kakšen imajo odnos do svoje telesne teže. Zanimalo nas je, katere bolezni 

in stanja, ki jih je potrdil zdravnik, med Koroškimi zdravniki prevladujejo ter kako pogosto se 

srečujejo s težavami, za katere menijo,da so posledica delovnega okolja oziroma poklica, ki 

ga opravljajo. Poleg tega smo se dotaknili tudi kajenja, zanimalo nas je ali sedaj kadijo ali ne, 

in ali kadijo ali pa živijo z nekom, ki kadi v bivalnih prostorih.  

 

Na vprašalnik so odgovarjali 104 učitelji s Koroške regije, ki poučujejo kot razredni učitelji v 

razredu ali v podaljšanem bivanju, kot športni pedagogi, ki delajo v telovadnici ali v 

podaljšanem bivanju. Vprašalnik zajema 2 sklopa vprašanj z 19 vprašanji. Na vprašalnik je 

odgovarjalo 97 (93 %) razrednih učiteljev in 7 (7 %) športnih pedagogov.  

 

Rezultate smo obdelali z računalniškim programom SPSS za Windows, verzija 18,0. 

Izračunali smo osnovne statistične metode (odstotke pogostosti odgovorov, odstotke 

pogostosti odgovorov, aritmetično sredino, frekvence oziroma pogostost pojavljanja 

posameznih odgovorov, kumulativne frekvence, minimalno in maksimalno vrednost ter 

standardni odklon). 

Na podlagi zastavljenih ciljev in hipotez raziskave smo prišli do naslednjih zaključkov: 

 

- Po dobljenih rezultatih so sodelujoči učitelji v povprečju športno aktivni 4,7 ur na teden.  

Hipoteza 1 (Učitelji Koroške regije so športno dejavni povprečno manj kot 4 ure na teden.) je 

tako ovržena. 

 

- Kar 63 (60 %) sodelujočih učiteljev meni, da za svoje zdravje skrbijo dobro.  
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Hipoteza 2 (Učitelji, ki poučujejo v osnovnih šolah Koroške regije, menijo, da dobro skrbijo 

za svoje zdravje.) je s tem potrjena. 

 

- Največ, kar 79 (76 %) učiteljev s Koroške regije je v zadnjih 12-ih mesecih obiskalo 

zobozdravnika. 

Hipoteza 3 (Učitelji so v zadnjih 12 mesecih najpogosteje obiskali splošnega zdravnika.) je 

ovržena. 

 

- Največji obisk pri vseh zdravnikih, gledano v celoti, je bil v jesenskih in zimskih mesecih 

(november, december, januar). 

Hipoteza 4 (Pri učiteljih v Koroški regiji je največji delež obiskov pri zdravnikih v zimskih 

mesecih.) je ovržena. 

 

- Kar 63 (60, 6 %) učiteljev je največkrat obkrožilo, da obiščejo splošnega zdravnika 

takrat, ko si sami ne morejo več pomagati. 

Hipoteza 5 (Učitelji najpogosteje obiščejo zdravnika tedaj, ko si samo ne morejo več 

pomagati.) je potrjena.  

 

- V povprečju manjkajo učitelji Koroške regije kar 5,5 dni letno.  

Hipoteza 6 (Povprečno so učitelji, ki poučujejo na Koroškem, odsotni od dela manj kot 3 dni 

letno.) je zato ovržena. 

 

- Večina sodelujočih učiteljev, kar 58 (55,8 %), jih meni, da se občasno počuti napete, pod 

stresom in velikim pritiskom. 

Hipoteza 7 (Večina učiteljev Koroške regije se pogosto počuti napete, pod stresom in pod 

pritiskom.) je s tem ovržena.  

 

- Največ, kar 81 (78 %) učiteljev Koroške regije pravi, da napetost, stres in velike pritiske 

obvladuje z nekaj truda. 

Hipoteza 8 (Večina učiteljev meni, da z nekaj truda obvladuje napetost, stres in pritisk, ki ga 

doživljajo v vsakdanjem življenju.) je potrjena. 
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- Deleža sedanji kadilcev (16 %) in kadilcev, ki so kadili v preteklosti (17 %) je skoraj 

izenačeno, le za 1 odstotek je več kadilcev, ki so kadili v preteklosti.  

Hipoteza 9 (Delež učiteljev iz Koroške regije, ki so kadili v preteklosti je večji, od tistih, ki 

kadijo sedaj.) je s tem potrjena. 

 

- Le 8 (7,7 %) sodelujočih učiteljev biva z nekom, ki kadi v bivalnih prostorih, ali pa v 

bivalnih prostorih kadijo sami. 

Hipoteza 10 (Manj kot 20 anketiranih učiteljev biva v stanovanju ali v bivalnih prostorih s 

kadilcem.) je potrjena. 

 

- Večina, kar 63 (61 %) učiteljev, ki poučujejo na Koroškem, je zadovoljnih s svojo telesno 

težo. 

Hipoteza 11 (Večina učiteljev s Koroške regije je zadovoljnih s svojo težo.) je potrjena. 

 

- Ugotovili smo, da ima največ učiteljev, 21, 2 %, probleme z različnimi alergijami. 19,2 % 

učiteljev pa ima težave s hrbtenico.  

Hipoteza 12 (Bolezni in okvare hrbtenice so pri učiteljih najpogostejše.) je ovržena. 

 

- Med pogoste in zelo pogoste težave spada utrujenost, kar 47,1 %, prehlad s 25, 3 % in 

hripavostjo z 21,1 %. 

Hipoteza 13 (Med tri najpogostejše težave, s katerimi se učitelji srečujejo in so povezane z 

delom, so: hripavost, prehlad in utrujenost.) je s tem potrjena. 

 

Poklic učitelja je v sodobnem času veliko zahtevnejši, kot v preteklosti. Od njih se zahteva, da 

so učitelji, vzgojitelji in motivatorji, ki morajo biti aktivni na vseh področjih, tako pri delu z 

učenci, s starši, kot tudi s sodelavci, vse to pa prinese velike fizične in psihične napore. 

Posledično so današnji učitelji bolj izpostavljeni in dovzetnejši za bolezni in težave, torej 

lahko rečemo, da je danes veliko več poklicnih bolezni, ki jih prinaša poklic učitelja.  

 

S svojim diplomskim delom sem želela spodbuditi vse učitelje, da se zavedajo pomena 

lastnega zdravja, ki je za delo v razredu ključnega pomena. Želela sem navdušiti vse 

Slovenske učitelje, da se poslužujejo zdravega načina življenja, ki naj bi zajemal zdravo 

prehranjevanje, vsakodnevno gibanje in športno udejstvovanje, sproščanje, ustrezen počitek 

ter izogibanje prepovedanim substancam. Z zdravim načinom življenja bi učitelji postali tudi 
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najboljši vzgled svojim učencem, ki bi od njih prevzeli vse te zdrave navade in skrb za telo. 

Spodbuditi pa sem na nek način želela tudi delodajalce oziroma vodstva šol, da bi se le ti še 

dodatno zavedali, kako pomembno je, da imajo na šoli zdrav in aktiven kader, ki prinaša v 

šolo pozitivno energijo, saj se s tem poveča tudi uspešnost dela in izboljšajo se medsebojni 

odnosi. Vodstvo šole naj skrbi za svoje delavce, naj jim omogoči čim več aktivnega, 

športnega druženja, skrbi naj za zdravo prehrano na delovnem mestu, poleg vsega tega pa naj 

organizira tudi seminarje na temo zdravje, gibanje in zdravo prehranjevanje.  
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PRILOGA 

Spoštovani učitelj/ica razrednega pouka! 

Moje ime je Larisa Boštjan. Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni pouk. Ob 

zaključku študija v okviru diplomskega dela opravljam raziskavo na področju športa pri predmetu 

Teorija športa z didaktiko športne vzgoje. Tema raziskave so bolezni in okvare nastale kot posledica 

opravljanja učiteljskega dela. Mentorica diplomskega dela je dr. Vesna Štemberger. 

Vprašalnik, ki je pred Vami, je namenjen razrednim učiteljem in športnim pedagogom. Vsak 

vprašalnik, ki ga izpolnite in vrnete, je dragocen. Z večjim številom odgovorjenih vprašalnikov se 

bosta pomembno zvečala zanesljivost rezultatov raziskave in njen pomen. Prosim Vas, da pri 

vprašanjih, kjer ni posebej naveden način izpolnjevanja, preprosto obkrožite ustrezen odgovor. 

 

Za sodelovanje in Vaš dragoceni čas se Vam najlepše zahvaljujem. 

 

Larisa Boštjan 

 

Ljubljana, 18. 5.  2012  

I. SPLOŠNI PODATKI 

Prosim, obkrožite ali vpišite podatek. 

Spol          M  Ž 

Leto rojstva          _________  

Delovna doba             _____  let 

Ime šole                      ______________________________________________________ 

 

Obkrožite kombinacijo zaposlitve, ki velja za Vas (poklicna izobrazba in delovno mesto): 

 

 a) razredni učitelj, poučujem v razredu 

 b) razredni učitelj, delam v podaljšanem bivanju 

 c) športni pedagog, delam v telovadnici 

 d) športni pedagog, delam v podaljšanem bivanju 

 

Kako bi ocenili Vaš družbeni status? 

Družbeni status je povezan z ekonomskimi dobrinami (dohodek, bogastvo), družbeno močjo ter 

stopnjo ugleda in spoštovanja, ki ju družba pripisuje določenemu položaju in osebi na tem položaju. 

 

 a) čisto spodnji 

 b) delavski 

 c) srednji  

 d) višji srednji 

 e) zgornji 

 f) ne vem 

 

Obkrožite trditev, ki velja za Vas. 

 

a) V prostem času sem športno dejaven/na  ______ ur na teden. 

b) V prostem času nisem športno dejaven/na. 
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II. ZDRAVSTVENE TEŽAVE IN OKVARE 
 

1.) Ali ste v zadnjih 12-ih mesecih obiskali katerega od zdravnikov (vprašanje velja samo za Vas, 

ne upoštevajte obiska zdravnika zaradi otrok ali drugih družinskih članov – velja za vsa 

vprašanja)? 

  

 - splošnega zdravnika       DA  NE 

 - zobozdravnika       DA  NE 

 - ginekologa        DA  NE 

 - specialista (1), dopišite katerega:_____________________  DA  NE 

 - specialista (2), dopišite katerega:_____________________  DA  NE 

 -drugo: ________________________________________   

 

 

2.) Če ste v obdobju zadnjih 12-ih mesecev obiskali katerega od naštetih zdravnikov, prosimo 

obkrožite, v katerem mesecu (mesecih) je to bilo. 
 

splošni zdravnik JUN. JUL. AVG. SEPT. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ. 

zobozdravnik JUN. JUL. AVG. SEPT. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ. 

ginekolog JUN. JUL. AVG. SEPT. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ. 

specialist (1) JUN. JUL. AVG. SEPT. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ. 

specialist (2) JUN. JUL. AVG. SEPT. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ. 

drugo JUN. JUL. AVG. SEPT. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ. 

 

 

3.) Kdaj običajno obiščete splošnega zdravnika? Možnih več odgovorov. 

 

 a) hodim na redne, preventivne preglede 

 b) ob prvih znakih bolezni 

 c) tedaj, ko si sam/a ne morem več pomagati 

 d) tedaj, ko sem zelo hudo bolan/a, poškodovan/a 

 e) kadar potrebujem napotnico 

 

 

4.) Koliko dni ste bili v zadnjih 12-ih mesecih zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z dela oziroma 

nezmožni opravljati običajne delovne obveznosti? Če se ne spomnite točno, vpišite približno 

število dni. 

 

Število dni:  ________ 

 

 

5.) Obkrožite, v katerih mesecih v tem šolskem letu, ste bili zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z 

dela oziroma nezmožni opravljati običajne delavne obveznosti. 

 

SEPTEMBER

  

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

  

JANUAR FEBRUAR

  

MAREC APRIL  MAJ 
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6.) Kako ocenjujete svoje trenutno zdravstveno stanje? 

 

a) zelo dobro 

b) dobro 

c) srednje 

d) slabo 

e) zelo slabo 

 

7.) Kako skrbite za svoje zdravje? 

 

a) zelo 

b) kar dobro 

c) bolj malo, premalo 

d) skoraj nič 

e) ne vem, kaj bi rekel/a 

 

8.) Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom? 

 

a) nikoli 

b) zelo redko 

c) občasno 

d) pogosto 

e) vsak dan 

 

9.) Kako obvladujete napetosti, strese in pritiske, ki jih doživljate v življenju? 

 

a) Zlahka jih obvladujem. 

b) Z nekaj truda jih obvladujem . 

c) Z večjim naporom jih obvladujem. 

d) S hudimi težavami jih še obvladujem. 

e) Ne obvladujem jih, moje življenje je skoraj neznosno. 

 

10.) Ali Vi ali katerikoli drug član Vaše družine kadi v stanovanju ali v bivalnih prostorih? 

 

  DA     NE 

 

11.) Ali sedaj kadite? 

 

a) ne kadim in nikoli nisem kadil-a 

b) sedaj ne kadim, a prej sem kadil-a 

c) sedaj kadim 

 

12.) Vpišite podatke 

 

Telesna višina: ___ cm 

Telesna  teža: ____ kg  

 

13.) Kakšen je Vaš odnos do Vaše telesne teže? 

 

a) Vseeno mi je. 

b) Zadovoljen/na sem s svojo telesno težo. 

c) Rad/a bi bil/a bolj suh/a. 

d) Rad/a bi bil/a bolj debel/a. 
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14.) Ali imate katero od navedenih bolezni ali stanj, ki jih je ugotovil oziroma potrdil 

zdravnik? (Prosim, naredite križec pri vseh odgovorih, ki se nanašajo na Vas.) 

  

 zvišan krvni tlak (hipertenzija) 

 sladkorno bolezen (diabetes) 

 prebolelo srčno kap (miokardni infarkt) 

 bolečino v prsih pri mirovanju ali med telesno dejavnostjo (angina pektoris) 

 srčno popuščanje  

 možgansko kap in njene posledice 

 bolezni in okvare hrbtenice 

 bolezni  in okvare sklepov (artritisi in artroze) 

 kronično obstruktivno pljučno bolezen 

 bronhialno astmo 

 čir (ulkus) na želodcu ali dvanajstniku 

 jetrno cirozo 

 kronično okvaro glasilk 

 alergijo, (na kaj): ______________________________________ 

 delna, popolna izguba sluha 

 katero od avtoimunskih bolezni (hepatitis, multipla skleroza, revmatoidni artritis …) 

 psihična obolenja ( depresija, shizofrenija, anksioznost ipd.) 

 drugo, (ni zgoraj našteto): _____________________________________________________ 

 

15.) Kako pogosto se v enem šolskem letu srečujete s katero od spodaj naštetih težav in menite, 

da so posledica Vašega delovnega okolja oziroma poklica, ki ga opravljate? 

Občasno pomeni enkrat v šolskem letu, pogosto večkrat v šolskem letu in zelo pogosto pomeni vsaj 

enkrat mesečno. 

 

Zdravstvena težava  Nikoli 

 

Občasno 

 

  Pogosto 

 

     Zelo 

pogosto 

hripavost     

izguba glasu     

prehlad     

težave s sluhom     

utrujenost     

izčrpanost     

glavobol     

vnetje sečil     

bolečine v vratnem predelu hrbtenice     

bolečine v križu     

bolečine v kolku     

bolečine v kolenu     

bolečine v zapestju     

bolečine v komolcu     

bolečine v ramenskem sklepu     

bolečine v želodcu     

težave s prebavo     

težave z vidom     

nespečnost     

 

 Hvala za sodelovanje! 


