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IZVLEČEK 

Bistvo raziskave temelji na ugotavljanju zdravja razrednih učiteljev, ki poučujejo v Obalno-

kraški regiji. Osnovni cilji so bili: ugotoviti, kako pogosto se učitelji razrednega pouka v 

prostem času ukvarjajo s športom, koliko dni so zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z dela, 

kako skrbijo za svoje zdravje, kako pogosto se počutijo napete, pod stresom ali velikim 

pritiskom in kako to obvladajo, koliko razrednih učiteljev kadi in koliko jih živi v prostorih, v 

katerih se kadi, kakšen odnos imajo do svoje telesne mase, katere so najpogostejše bolezni ali 

bolezenska stanja, s katerimi zdravstvenimi težavami se najpogosteje srečujejo, kakšen odnos 

imajo do poučevanja športne vzgoje, ali se jim zdi poučevanje naporno, ali bi ga raje 

prepustili športnim pedagogom in kako so učitelji zadovoljni s svojim delovnim okoljem. 

Zdravstveno stanje smo ugotavljali na vzorcu 80 učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo v 

prvem in drugem triletju osnovnih šol Obalno-kraške regije. Podatke smo zbirali s pomočjo 

anonimnega vprašalnika za razredne učitelje. Zbrane podatke smo vnesli v tabelo in 

kvantitativno obdelali. Izračunali smo pogostost pojavljanja posameznih odgovorov oziroma 

frekvence, kumulativne frekvence, odstotke odgovorov, najvišjo in najnižjo vrednost ter 

aritmetično sredino. Podatke smo nato prikazali s pomočjo tabel ali grafov in jih na koncu še 

interpretirali. 

Rezultati, ki smo jih pridobili z raziskavo, so pokazali naslednje: v prostem času se s športno 

dejavnostjo ukvarja 86,2 % učiteljev; v povprečju so učitelji odsotni z dela zaradi bolezni ali 

poškodbe 6,4 dni; 60,0 % učiteljev je ocenilo, da za svoje zdravje dobro skrbijo; 65,0 % 

učiteljev se občasno počuti napete, pod stresom ali velikim pritiskom in kar 82,5 % jih zlahka 

ali z nekaj truda obvladuje; sedaj kadi 12,5 % učiteljev, 7,5 % pa jih živi v prostorih, kjer se 

kadi; 55,0 % učiteljev je zadovoljnih s svojo telesno maso, najpogostejše bolezensko stanje so 

alergije, ima jih 21,3 % učiteljev; 86,3 % učiteljev rado poučuje športno vzgojo, 52,5 % jih 

meni, da je poučevanje le-te včasih naporno; 48,8 % učiteljev poučevanja športne vzgoje ne bi 

prepustilo športnim pedagogom; 51,2 % učiteljev hrup občasno moti v ostalih šolskih 

prostorih, kjer se zadržujejo (hodnik, jedilnica …). 

Ključne besede: zdravje, razredni učitelj, gibanje, stres, športna vzgoja, bolezen, delovni 

pogoji 
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ABSTRACT 

HEALTH OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN OBALNO-KRAŠKA 

REGION  

The purpose of the dissertation was to evaluate the health of elementary school teachers 

teaching in the southwestern part of Slovenia, in the so-called Obalno-kraška region. The 

main goals were to determine how often do these teachers engage in physical activity, how 

frequently are they absent from work due to health problems, how often do they feel tense, 

under stress or under severe pressure and how do they deal with it, how many of them smoke 

or live in a smoking environment, what is their opinion about their body weight, which are the 

most common health problems that affect them, what is their opinion about teaching physical 

education and would they rather leave it to physical education teachers, and, finally, how 

satisfied are they with their working environment. 

The research included 80 elementary school teachers, who teach children from first to fifth 

grade in the Obalno-kraška region. The data, which was collected using an anonymous 

survey, was sorted into a table and quantitatively analyzed. The computations included 

frequencies of specific answers, cumulative frequencies, highest and lowest values, and the 

arithmetic mean. The results were analyzed and interpreted with help of various tables and 

graphs.  

The results of the research showed that: 86.2 % of the teachers regularly engage in physical 

activity; due to an illness or an injury, the teachers are absent from work on average 6.4 days 

per year; 60.0 % of the teachers think that they take good care of their health; 65.0 % of the 

teachers occasionally feel tense, under stress or under pressure and 82.5 % have no trouble 

dealing with these conditions; 12.5 % of the teachers are smokers and 7.5 % live in a smoking 

environment; 55.0 % of the teachers are satisfied with their body weight; the most common 

health problems among the teachers are allergies (21,3 %); 86.3 % of the teachers enjoy 

teaching physical education, 52.5 % think that teaching it can sometimes be demanding, and 

48.8 % of the teachers think that physical education teachers should not replace them in 

teaching the subject; 51.2 % of the teachers occasionally feel disturbed by the noise coming 

from surrounding area, such as the school hallway or the dining hall. 

Keywords: health, elementary school teacher, physical activity, stress, physical education, 

health problems, working conditions  
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1. 0 UVOD 

 

Učitelj je oseba, ki skrbi za celosten razvoj učencev. Posreduje jim nova znanja, omogoča jim, 

da jih usvojijo in uporabijo, jih vzgaja, skrbi za razvoj samostojnosti, vedoželjnosti, 

ustvarjanja, komunikacije, pozitivne samopodobe, spodbuja razvoj njihovih gibalnih 

aktivnosti, pevskih veščin in likovnih spretnosti. V razredu zagotavlja možnosti za razvoj na 

spoznavnem, socialnem, emocionalnem in psihomotoričnem področju. Učiteljski poklic 

zahteva celega človeka, njegova znanja in spretnosti, zahteva animatorja, igralca, zaupnika in 

poslušalca. Vse to in še več so lastnosti dobrega učitelja (Opis poklica, 2010). 

Učitelj ima lahko vsa potrebna znanja, spretnosti, lastnosti in odličen občutek za učence ter 

njihove potrebe. Vendar pa kot noben človek tudi učitelj ne more delovati v svoji popolnosti, 

če nima zagotovljenih osnovnih pogojev za zadovoljno življenje. Med te pogoje zagotovo 

sodi zdravje, brez katerega učitelj ni zmožen kakovostno opravljati svojega poklica. 

»Zdravje je človekovo največje bogastvo,« je izredno star in znan nemški pregovor, ki pa drži 

še danes. Žal se pomena zdravja veliko ljudi zave šele, ko le-to ne služi več, kot bi moralo. 

Bolezni in poškodbe pripeljejo do omejitev in primanjkljajev, s katerimi zdravi posamezniki 

niso obremenjeni. V času modernizacije in tehnološkega napredka je življenjski tempo postal 

popolnoma drugačen kot je bil pred leti, vse se dogaja zelo hitro. Vendar če želimo biti kos 

vsakdanjim izzivom in dolgoročno ohraniti svoje dobro počutje, moramo imeti dovolj 

energije in volje do življenja ter paziti na svoje največje bogastvo – zdravje.  

Zelo hiter tempo življenja je velikokrat vzrok za neuravnoteženo in neredno prehrano. Poleg 

tega nam zmanjkuje časa za gibanje, sprostitev in hobije. Podredimo se nezdravim navadam 

in razvadam, ki nas trenutno sprostijo. Zaradi obremenitev, ki nam jih prinaša delovno okolje, 

se pojavljajo težave z držo in različne bolečine. Težko obvladamo stres, ki posledično prinese 

negativne poglede na življenje, delo in samopodobo. Vsi našteti vzroki pa dolgoročno vodijo 

v fizične in psihične bolezni. 

Posledic nezdravega načina življenja pa se lahko izognemo. Ne potrebujemo veliko, da bi naš 

vsakdan postal bolj zdrav. Prvi korak je gotovo to, da začnemo več gibati. Za to ne 

potrebujemo kopice denarja za kupovanje dragih naprav ali mesečnih kart, temveč le kratek 

premislek: namesto dvigala uporabimo stopnice, namesto klepetanja in sedenja ob kavi, se 

odpravimo na sprehod, v službo, do trgovine se odpravimo peš ali s kolesom, med delom si 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                 Lavrič Katja;diplomsko delo 
 

- 2 - 
 

vzamemo minuto za zdravje in naredimo par razteznih in sprostilnih vaj, se nadihamo svežega 

zraka itd. Telesna dejavnost je gotovo temeljnega pomena za izboljšanje telesnega in 

duševnega zdravja ljudi.  

Ker je gibanje ključnega pomena za zdravje, ga je potrebno vnesti tudi v vsakdan otrok, ki 

živijo v času, ko vedno bolj prevladuje sedeči način življenja. Sedijo v šoli, doma pred 

računalnikom in televizijo, njihovo gibanje pa je precej manjše kot pred leti. Veliko otrok se 

giba le med športno vzgojo. Ravno zato imajo učitelji ključni pomen, da v njihovo življenje 

vnesejo gibalne dejavnost, vzor in navdušenje nad športom. 

Namen diplomskega dela je preveriti zdravstveno stanje razrednih učiteljev, ki poučujejo v 

Obalno-kraški regiji, in ugotoviti, katere so njihova najpogostejša bolezenska stanja. Z 

raziskavo želim ugotoviti, v kakšni meri učitelji skrbijo za svoje zdravje, kakšne so njihove 

navade in škodljive razvade. Ker imajo učitelji ključni pomen na športno dejavnost otrok, smo 

del raziskave posvetili tudi odnosu, ki ga imajo do poučevanja športne vzgoje. Z raziskavo 

želimo spodbuditi vse učitelje in ostale šolske uslužbence k zdravem načinu življenja.   
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2. 0 PREDMET IN PROBLEM 

2. 1 UČITELJ 

Noben človek ne more biti dober učitelj, 

če ne čuti tople naklonjenosti do svojih učencev 

in pristne želje, da bi jim posredoval, kar sam ceni. 

Barrtran Russsell 

 

Opis lika učitelja, ki je bil zapisan v sredini 19. stoletja na Slovenskem: »Učitelj je mož, ki 

mora več znati, kakor kar uči, da druge prav in dobro učiti zmore. On je, ki sicer s telesom 

nizko, z dušo pa visoko živeti mora, da se vselej tako vede, kakor se njegovemu častnemu 

stanu gre in spodobi. On je, ki mu mora biti več dolžnost, kakor pa plača pri sercu. On je, ki 

mora vsem za vzgled biti in svetovati znati. On je, ki mora s svojim stanom zadovoljen biti, 

zato, kar lahko v njem dobro dela in stori. On je, ki mora biti pripravljen za šolo in mladino 

vse prestati in darovati« (Milharčič – Hladnik, 1995, str. 70).  

Na vprašanje kdo je učitelj, bi v današnjih časih mnogo ljudi odgovorilo na podlagi svojih 

lastnih izkušenj, ki so jih pridobili v času svojega izobraževanja v otroštvu. Nato bi prejšnje 

izkušnje povezali s sedanjimi in bi ugotovili, da je učitelj tisti, ki ima zelo kratek urnik, samo 

v dopoldanskem času šole, in v primerjavi z ostalimi delavci zelo dolge počitnice. V svojem 

delavnem času se igra z učenci, opravi nekaj nezahtevnih ur in nato brezskrbno odide domov, 

za povrhu vsega pa ima še visoko plačo (Campbell, 1994). 

Takšno in podobna mnenja pa bi se spremila v trenutku, ko bi se v poklic malo bolj poglobili. 

Ugotovili bi, da je učiteljevo delo sestavljeno iz mnogih različnih aktivnosti. Učitelj učencem 

posreduje znanje, nadzira njihovo delo in skrbi za disciplino, jih številčno in opisno ter pisno 

in ustno ocenjuje. Učitelj s svojim delom, z učno snovjo, s svojo osebnostjo in z zgledom 

vzgaja ter vpliva na osebno rast učencev. Sodeluje z drugimi učitelji v kolektivu, z 

ravnateljem, s svetovalno službo in s starši otrok. Njegovo delo obsega še individualno in 

skupinsko delo z nadarjenimi učenci in tistimi, ki imajo posebne potrebe, pripravlja učence na 

različna tekmovanja, pripravlja šolske proslave, ekskurzije, šole v naravi itd. Vsak učitelj 

izdela svoj letni, mesečni, tedenski načrt dela, ob tem pa se še vsak dan pripravi za vsako uro 

posebej z učno pripravo. Prišteti je potrebno še stalna strokovna izobraževanja na seminarjih 

in v študijskih skupinah (Arthur, & Cremin, 2010). 
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Poklic učitelja ima temne in svetle strani tako kot vsi ostali. Pomembno pa je, kako se človek 

v svojem poklicu počuti, kako si prizadeva, da ga delo zadovoljuje in bogati. Pravi človek na 

pravem delovnem mestu je tisti, ki ga delo resnično osrečuje. Vsak učitelj pa mora biti srečen, 

če hoče, da bo osrečeval tudi učence (Detela, 1990). 

Dober učitelj je samokritičen do sebe, svojega dela, obnašanja. O sebi ima realno sliko in je 

sposoben prepoznati svoje resnično obnašanje in ga po potrebi spremeniti, nadgraditi. 

Sposoben je sprejemati tako pozitivne kot negativne povratne informacije o sebi in o svojem 

delu. Do učencev je odprt, pred njimi se ne skriva in ne pretvarja. Svoje občutke, želje in 

potrebe iskreno, odprto in direktno izraža, to pa dovoljuje tudi svojim učencem. Svoje osebne 

in strokovne probleme rešuje z odraslimi, doma ali v zbornici in ne v razredu. Svoje težave ne 

prenaša na učence. V razredu se posveča učencem, učni snovi, razlagi ne pa sebi in svojim 

problemom. Dober učitelj uporablja iskrena JAZ sporočila, stoji za tem, kar pove in se ne 

skriva za šolskimi predpisi in pravili. Nastopa kot odgovorna avtoriteta, saj je za svoje izjave 

popolnoma odgovoren in je popolnoma prepričan v to, kar pove (Brajša, 2001). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000, str. 1441) pa je učitelj: 

• kdor (poklicno) uči, poučuje, 

• kdor uči, poučuje na osnovni šoli in je za to posebej usposobljen, 

• kdor uči, poučuje kako spretnost, umetnost, 

• kdor uči, poučuje sploh. 

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 

osnovne šole (Uradni list RS, št. 109/2011) nam pove, da učitelji v osnovnih šolah opravljajo 

svoje delo kot: 

• učitelji obveznih predmetov: 

o razredni učitelji, 

o predmetni učitelj, 

• učitelji izbirnih predmetov, 

• drugi učitelji v prvem razredu, 

• učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja, 

• učitelji v jutranjem varstvu, 

• učitelji individualne in skupinske pomoči in  

• učitelji za dodatno strokovno pomoč. 
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Razredni učitelj 

 

Beseda razredni učitelj je slišati v primerjavi z učiteljem nekoliko manjvredna, saj veliko ljudi 

misli, da razredni učitelji nimajo dovolj specifičnega znanja za določen predmet. Tu so, da 

pazijo na otroke, jim povedo pravljico ali dve, učence naučijo držati svinčnik, ne naučijo pa 

jih nič pomembnega za življenje. Če pa se v poklic razrednega učitelja bolj poglobimo, kmalu 

opazimo, da je njegovo delo odločilno za nadaljnje učenje otrok. V času prvega in drugega 

triletja se učenci naučijo brati, pisati, računati, skratka vseh osnov, ki jih kasneje nadgrajujejo 

in brez katerih nadaljnje učenje ne bi bilo mogoče (James & Cremin, 2010). 

Biti razredni učitelj je zelo zahtevno delo, saj vključuje medsebojno delovanje veliko 

elementov: medosebne, intelektualne, psihične in fizične razsežnosti. Vse to pa se spreminja 

iz dneva v dan, iz ure v uro, iz razreda v razred in iz leta v leto (James & Cremin, 2010). 

Učitelj razrednega pouka lahko po pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, 109/2011) poučuje: 

• obvezne predmete do vključno 5. razreda: 

o slovenščino, 

o matematiko, 

o likovno vzgojo, 

o glasbeno vzgojo, 

o športno vzgojo, 

o spoznavanje okolja, 

o družbo, 

o naravoslovje in tehniko, 

o gospodinjstvo, 

o angleščino ali nemščino (če je opravil študijski program za izpopolnjevanje), 

• kot drugi učitelj v prvem razredu, 

• kot učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja. 

Razredni učitelj je oseba, ki skrbi za celostni razvoj učencev. Otrokom omogoča, da se 

razvijajo na spoznavnem, psihomotoričnem in socialno-emocionalnem področju. Otroci z 

njegovo pomočjo osvajajo nova znanja in jih znajo uporabiti, razvijajo samostojnost, 
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komunikacijo, vedoželjnost, smisel za ustvarjanje, pridobivajo posluh, razvijajo gibalne 

sposobnosti in pozitivno samopodobo (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2010). 

Učitelj se na pouk pripravlja vsebinsko, metodično in didaktično. Vsebinska priprava se 

nanaša na učni načrt, ki je obvezujoč dokument za vse učitelje. Vendar mora pri pripravi 

vsebine učitelj biti pozoren na več dejavnikov: upoštevati mora razvojno-osebnostne 

značilnosti otrok določene starosti, vsebino mora posredovati tako, da učenci sami pridejo do 

novih spoznanj, da so za delo motivirani, aktivno vključeni in da se ob tem dobro počutijo. 

Vse to od učitelja zahteva ustvarjalnost, specifična znanja, vedno nove zamisli in ideje za 

pouk (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2010). 

Brajša (2001) dobrega razrednega učitelja definira kot človeka, ki razmišlja logično in 

racionalno ter hkrati emocionalno, intuitivno in ustvarjalno. Išče nove in drugačne poti, 

zanimajo ga dejstva, števila, pa tudi odnosi in doživljaji. Ne razmišlja le o preteklosti in 

sedanjosti, teži in se usmerja v prihodnost. Rad ima sebe in svoje učence, vendar jih ne žrtvuje 

zase niti sebe za njih. V ljubezni do sebe in učencev ne postavlja nikakršnih pogojev, saj je 

pripravljen sprejemati sebe in učence, take kot so. Njegova ljubezen je osvobajajoča, 

motivirajoča, aktivirajoča, razvijajoča in ne zasužnjujoča, pasivizirajoča ter omejitvena. Skrbi 

za stalen razvoj, osvobaja za nekaj novega, motivira za nekaj neznanega in omogoča razvoj za 

drugačno ter različno. Razrednik spoštuje svoje in otrokove potrebe. Trudi se, da v razred 

prihaja srečen, saj le tako lahko otroke bogati in osrečuje. Učence posluša, jih s tem spoznava, 

potrjuje njihovo samospoštovanje in lastno vrednost. Razmišlja in reagira na stvari, ki so mu 

bile zaupane. Učencem pove svoje mnenje, jim ponudi praktične in uporabne rešitve, predloge 

in nasvete, se z njimi pogovarja. V vsakem učencu prepozna pozitivne lastnosti in jih 

nadgrajuje. Spoštuje učence, njihove pravice, do njih ni nasilen, v največji meri jim nudi in ne 

vsiljuje svojo prisotnost, znanje in ljubezen. 

Učitelj v vlogi razrednika opravlja številne naloge, ki jih v grobem opredelimo na: 

administrativne in pedagoške, sodelovanje s starši, komunikacija z učenci, analizo učnih in 

vzgojnih rezultatov. Pri administrativnih nalogah gre za vpis podatkov o učenčevem uspehu, 

napredku, njegovih osnovnih podatkih, njegovih izostankih, ocenah, priznanjih itd. Pedagoške 

naloge, bi lahko razdelili v dve veliki skupini: naloge, ki preprečujejo probleme v razredu, in 

naloge, ki so povezane z nastalim problemom. Za preprečevanje problemov razrednik planira 

in izvaja naloge tako, da zagotavlja v oddelku pogoje, ki omogočajo uspešno vzgojno-

izobraževalno delo, odražajo pa se v vzgojni in učni uspešnosti oddelka ter posameznika v 
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njem. Razredni učitelj mora vedeti, v kakšnih pogojih in okoliščinah bo izvajal pouk s 

kakšnimi sredstvi. Pri tem mora upoštevati in se držati učnega načrta in spremljati odzivnost 

učencev. Opazovati ali potrebujejo učno pomoč, dodatne naloge, posebno obravnavo. 

Spremlja odzivanje posameznega učenca in ga usmerja v ustrezne aktivnosti, ki potekajo ob 

pouku: opazuje, kje je še posebno nadarjen, kakšen so njegovi interesi in nagnjenja. Kljub 

vsem prizadevanjem in omogočanjem dobrih pogojev za uspešno delo, pa se ni mogoče 

izogniti vsem problemom, ki se pojavljajo v razredu ali s posameznimi učenci. Dober 

razrednik se s problemi sooči, poišče vzroke nastanka in jih poskuša rešiti. Problemi, s 

katerimi se spopada, so vzgojne in izobraževalne narave. Tako kot lahko slab učni uspeh 

vpliva na moralno-etična načela, lahko tudi slabi vzgojni rezultati vplivajo oz. slabijo učne 

rezultate. Če učenec svojih težav ne zna rešiti, jih ni sposoben zaupati, ostanejo nerešene in 

tak učenec se lahko zateče k sovrstnikom, ki se jih godijo podobni problemi in podpirajo 

njegova ravnanja. Tukaj pa ima pomembno vlogo razrednik, da poskuša pravočasno odkriti 

vzroke, ki slabijo vzgojne ali učne rezultate posameznika ali celotnega razreda. Poskuša jih 

rešiti s pomočjo učencev, če gre za večja odstopanja s pomočjo drugih pedagoških delavcev, 

staršev. Razredni učitelj mora opravljati pedagoške naloge na dovolj visoki strokovni ravni. 

Razredni učitelj mora imeti dobro znanje s pedagoško-socialnega in psihološkega področja, 

kar mu omogoča uspešnejše vodenje oddelka in reševanje problemov posameznih učencev 

(Kunstelj, 2001). 

Razredni učitelj mora prav tako sodelovati s starši. Z njimi sodeluje na informativni in 

izobraževalni ravni. Prireja roditeljske sestanke na katerih starše seznani z delom v razredu, 

disciplino, težavami in s pozitivnimi izkušnjami. Na govorilnih urah, ki jih organizira 

tedensko ali na štirinajst dni, staršem preda informacije o učnem in vzgojnem delu učenca, o 

njegovem napredku ter celostnem razvoju. Vendar pa je ta komunikacija pogosto enostranska, 

le od učitelja k staršem. Če je komunikacija obojestranska, učitelj bolje spozna družino, 

njihova pričakovanja in ambicije, pogoje in možnosti, ki vplivajo na otrokovo učenje in 

razvoj. To imenujemo izobraževalna raven, če jo učitelj dobro pozna, lahko učencu še bolj 

pomaga in mu svetuje. Predvsem pa lahko dobro poveže sodelovanje med učencem, učiteljem 

in starši (Kunstelj, 2001).  

Grgurevič (2001) iz svojih lastnih izkušenj vlogo razrednika opredeljuje kot zelo pomembno 

in zahtevno, saj realizira neštete cilje in rešuje veliko problemov z namenom, da zagotovi 

učinkovito delovanje razreda. Razredni učitelj s starši sodeluje preko skrbno načrtovanih 

roditeljskih sestankov, tedenskih in mesečnih govorilnih ur, predavanj za starše, obiskov 
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šolskih prireditev, telefona, pisnih sporočil staršem in ostalih sestankov. Razredni učitelj se 

mora pri roditeljskih sestankih znati postaviti tudi v vlogo odraslega – odraslim. Za uspešno 

komunikacijo mora upoštevati psihosocialne značilnosti staršev, jih znati poslušati in ne 

obsojati, se zavedati, da nekateri starši ne znajo poiskati pomoči, spet drugi prosijo za nasvet, 

vendar ga ne upoštevajo, ali pa govorijo eno, naredijo pa ravno nasprotno. Znati mora starše 

prepričati, da dobro pozna njihovega otroka in ga takega tudi sprejema, da ima do njega 

primeren odnos in ga spoštuje, da težave posreduje na primeren način ter jim zna ponuditi 

predloge in nasvete. Na govorilnih urah mora učitelj staršem celostno predstaviti njihovega 

otroka, začne s pozitivnimi pripombami o uspehu in vedenju ter nato nadaljuje s slabšimi 

novicami. Vsekakor poskuša izpostaviti zaupanje med njim in starši, da jih prepriča in 

dokaže, da mu je mar za njihovega otroka. Razredni učitelj je torej vez, ki lahko s kakovostno 

komunikacijo zagotavlja uspešno skupno delovanje. 

 

 Razredni učitelj in športna vzgoja 

 

»Športna vzgoja je besedna zveza sestavljena iz besed šport in vzgoja. Ime športna je dobilo 

po področju, ki ga obravnava. Beseda šport obravnava tri bistvene razsežnosti: telesno 

aktivnost, razvedrilo, sprostitev in tekmovanje. Tekmovanje lahko opredelimo kot tekmovanje 

z drugimi, s samim seboj in tekmovanje z neživo naravo. Vzgoja pa predstavlja načrtno 

razvijanje določenih sposobnosti za opravljanja kakega dela, dejavnosti« (Kristan, 2009, str. 

28). 

Učni načrt pa športno vzgojo opredeli kot nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja 

sposobnosti in lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med 

posamezniki. Zato si prizadevamo, da z izbranimi cilji, vsebinami, metodami in oblikami dela 

prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, sprostitvi in 

kompenzaciji negativnih učinkov večurnega sedenja. 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 načinom življenja bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, 

vitalnost in življenjski optimizem (Kovač et al., 2011). 

Športna vzgoja vpliva na gibalno aktivnost otroka, na njegov intelektualni in motorični razvoj, 

na razvoj mišic in okostja ter ima zdravstveno preventivni pomen. Gibalna aktivnost otroka 
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ima v tem obdobju velik pomen, saj omogoča vključevanje vseh področij otrokovega 

izražanja: motoričnega, kognitivnega in čustveno-socialnega. Ker otroci premalo gibajo, se 

jim znižuje splošna vzdržljivost, povečuje pa se jim telesna masa in kožna guba. Prekomerna 

telesna masa s seboj prinaša zdravstvena težave in slabo samopodobo. Slaba samopodoba, 

preobremenjenost, premalo sprostitve in iger pa povzročajo stres, ki posledično vpliva na 

zdravje, in se odraža kot bolečine v želodcu, motnje hranjenja, glavoboli, povišan krvni 

pritisk, nespečnost, povišan holesterol … Gibanje pozitivno vpliva tudi na razvoj muskulature 

in trdnejših kosti, oboje pa preprečuje okvare gibalnega aparata, ki je zaradi posledic 

današnjega načina življenja, kot so pretežke šolske torbe in nepravilno ter prekomerno 

sedenje, še toliko bolj izpostavljen. Otrok, ki se ukvarja s športom, pridobiva na odpornosti in 

s tem krepi svoj imunski sistem, tako da se lažje izogne prehladom in nezaželenim boleznim. 

Šport lahko predstavlja tudi preventivo pred drogami, kajenjem, prekomernim uživanjem 

alkohola, saj otrok svoje potrebe po dokazovanju zadovolji z gibanjem (Štemberger, 2005). 

Kdor poučuje športno vzgojo naj bi imel ustrezna gibalna in teoretična znanja iz različnih 

športnih zvrsti, razvite sposobnosti za izvajanje različnih športnih dejavnosti, se dodatno 

strokovno izpopolnjeval na športno-vzgojnem področju, bil ustrezno telesno pripravljen, 

redno telesno aktiven, imel profesionalno znanje, pedagoško izobrazbo, bil avtonomen, 

samostojen, spreten v komuniciranju, iznajdljiv, iniciativen, imel sposobnosti vodenja in 

demonstracije (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2010). 

Učitelj športne vzgoje v prvem triletju ter četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal: 

• univerzitetni študijski program razrednega pouka ali 

• magistrski študijski program druge stopnje poučevanja (smer poučevanje na razredni 

stopnji) ali razredni pouk. 

Učitelj športne vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni 

študijski program športne vzgoje. 

Učitelj športne vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko, kdor je končal 

univerzitetni študijski program športne vzgoje (Uradni list RS, št. 109/2011). 

Profesor razrednega pouka lahko samostojno poučuje vse predmete prvega in drugega triletja 

osnovne šole. Med njimi tudi športno vzgojo, ki ja za otroke v tem starostnem obdobju še 

kako pomembna, saj vpliva na njihov razvoj. Poleg tega je današnji način življenja precej 

sedeč, kar vpliva tudi na otroke. Otroci sedijo v šoli vsaj štiri ure, v šolo jih starši pripeljejo z 
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avtomobilom, sedijo doma za računalnikom, pred televizijo, ko delajo domače naloge. 

Gibanje pa je ena otrokovih temeljnih potreb, ki pa jo veliko otrok zadovolji le pri športni 

vzgoji. Ravno zato mora športno vzgojni proces biti kakovosten, natančno načrtovan in 

izveden. Žal pa raziskave kažejo, da se nekateri razredni učitelji pomembnosti športne vzgoje 

premalo zavedajo in jo ne izvajajo tako kakovostno, kot bi bilo potrebno. To pa seveda ne 

velja za vse razredne učitelje (Štemberger, 2005). 

Razrednim učiteljem se velikokrat očita, da ne znajo oziroma ne zmorejo dosegati takšnih 

rezultatov kot športni pedagogi. Športni pedagogi in učitelji razrednega pouka imajo že v 

samem začetku študija različne interese. Študij na Pedagoški fakulteti ni namenjen le športni 

vzgoji, temveč usposablja študente za poučevanje različnih predmetnih in vzgojnih področij, 

medtem ko imajo študentje Fakultete za šport specializacijo le za določen predmet – športno 

vzgojo. Torej ne moremo enačiti strokovne usposobljenosti enih in drugih. Prav tako je 

športnim pedagogom šport način življenja, kar pa seveda ne moremo trditi tudi za razredne 

učitelje (Štemberger, 1998).  

Razredni učitelji poučujejo športno vzgojo v drugačnih razmerah za delo kot športni 

pedagogi. Velikokrat šole nimajo dovolj velike telovadnice in športna vzgoja prvega in 

drugega triletja poteka v manjših prostorih ali pa v izmenah, ko je v telovadnici več oddelkov 

hkrati. Ker so otroci manjši, potrebujejo več časa za preoblačenje in prihod do prostora, kjer 

poteka športna vzgoja. Prav tako se mora v tem času preobleči še razredni učitelj, ki po navadi 

nima svojega prostora. Največkrat se preoblači kar skupaj z učenci ali pa na drugem koncu 

šole. Vse to pa vpliva na realizacijo športne vzgoje. Glede na učni načrt bi morala športna 

vzgoja potekati tri ure tedensko, kar pomeni 135 minut na teden. Vendar pa raziskave kažejo, 

da povprečna ura športne vzgoje traja le 35 minut, povprečen efektivni čas pa znaša le 9 

minut. Torej je otrok na teden aktiven približno 27 minut, kar pa je minimalno priporočilo 

dnevnega gibanja odraslega za ohranitev zdravja. Otrok pa potrebuje veliko več gibanja 

(Štemberger, 2005). 

Učiteljem razrednega pouka se očita tudi vodenje športne vzgoje v neustrezni športni opremi. 

Med obvezno opremo spadajo športni copati in trenirka. Športnim pedagogom ustrezno 

opremo priskrbi šola, razrednim učiteljem pa zaradi manjšega števila ur vodenja ne. Tudi 

razredni učitelji, ki poučujejo športno vzgojo, bi morali obvezno opremo dobiti v šoli, šola pa 

bi morala voditi nadzor nad njeno uporabo. Pomemben vidik rednega preoblačenja v športno 

opremo je nedvomno higiena. Če učitelj želi otroke navajati na higieno v smislu, da se je pred 
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vadbo in po njej potrebno preobleči, mora najprej sam biti temu dober vzor. Športna oprema 

pa ima še pomembnejšo vlogo pri varnosti. Učitelj v neprimerni športni opremi ne more 

pravilno in popolno demonstrirati, korektno izvajati, asistirati in varovati, kar pa je pri športni 

vzgoji bistvenega pomena (prav tam). 

Pri korektni izpeljavi športne vzgoje je gotovo bistvenega pomena načrtovanje. Čeprav so 

učitelji razrednega pouka o načrtovanju dobro poučeni, velikokrat ne upoštevajo posebnosti 

učencev, njihove gibalne in funkcionalne sposobnosti ter predznanja. Prav tako se ne 

poglobijo v rezultate testiranj športno-vzgojnega kartona in opisnih ocen. Letna priprava je 

napisana za vse oddelke enega razreda ali pa se prenaša iz leta v leto, torej ne upošteva 

posebnosti oddelka in posameznih učencev znotraj njih (prav tam). 

Učitelji razrednega pouka bi za ustrezno vodenje športne vzgoje potrebovali dodatna 

strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja na področju športa. Veliko bi k boljši izvedbi 

pripomogli tudi s prebiranjem strokovne športne literature. Marsikaj pa bi lahko dosegli z 

dobrim sodelovanjem športnega pedagoga in razrednih učiteljev. Športni pedagog bi lahko 

vodil interna izobraževanja, kjer bi predstavil področje, na katerem se čuti primanjkljaj ali se 

pojavljajo težave. Spodbujati bi bilo potrebno tudi sodelovanje športnega pedagoga in 

razrednega učitelja pri načrtovanju športno-vzgojnega procesa (prav tam). 

Med dodatne programe športne vzgoje lahko šola ponudi tudi oddelke z dodatno športno 

ponudbo. Vključevanje v športne oddelke je prostovoljna odločitev otrok ali staršev. Oddelki 

z dodatno športno ponudbo  so sestavljeni iz vsakodnevne športne vzgoje, obogatene s tečaji 

in šolami v naravi. Pri izpeljavi programa v prvem triletju sodelujeta razredni učitelj in učitelj 

športne vzgoje, v drugem triletju pa dva učitelja športen vzgoje (Kovač et al., 2011). 

Oddelki z dodatno športno ponudbo so v veljavni zakonodaji trenutno opredeljeni v zakonu o 

osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06)  kot nadstandardna storitev, ki jo lahko ponudijo šole 

ob soglasju sveta staršev in ob umestitvi v letni načrt šole. Uvedbo lahko predlaga svet 

staršev, učiteljski zbor ali ravnatelj. Osnovna šola nato program ponudi staršem.  Vpisovanje 

v te oddelke poteka na podlagi soglasja staršev za vpis in hkratnega soglasja za plačevanje 

nadstandardnih storitev.  

Plavčak (2000) podpira skupno poučevanje razrednega učitelja in športnega pedagoga v 

prvem in drugem triletju osnovne šole. Takšen način dela podpira, ker je sodelovanje dveh 

oseb z različnih strokovnih področij kvalitetnejše. Ugotavlja, da imata dva učitelja več časa za 
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posameznega otroka, saj se lahko bolj natančno posvetita njegovemu delu, napredku. Ravno 

zaradi tega je tudi večja intenzivnost pouka, ki vpliva tudi na športna znanja in spretnost 

otrok. Pri tem veliko pripomore izmenjava mnenj, izkušenj, znanj in nudenje medsebojne 

pomoči med učitelji različnih profilov. Poudarja večjo kvaliteto pouka športne vzgoje zaradi 

manjših vadbenih skupin, možnosti izvedbe diferenciacije itd. Prav tako je pri športni vzgoji 

manjša možnost nezgod in s tem povečana varnost. Tako delo je tudi dobro izhodišče za 

možnost kvalitetnega dela pri urah športne vzgoje v višjih razredih osnovne šole in dobra 

podlaga za razvijanje rekreativnega ali pa celo tekmovalnega ukvarjanja s športom. 

Zagovornici sodelovanja razrednega učitelja in športnega pedagoga sta tudi dve učiteljici iz 

osnovne šole Cirila Kosmača v Piranu. Poudarjata napredek v kakovostnejši izvedbi športne 

vzgoje v primerjavi s preteklimi leti. Športni pedagog in učitelj razrednega pouka dejavnosti 

načrtujeta z vsebinskega, organizacijskega in metodično-didaktičnega vidika. To omogoča 

celostni pristop k otroku, notranjo diferenciacijo ob upoštevanju predznanja, izkušenj in 

gibalnih sposobnosti učencev. Vse to vpliva na boljše rezultate učencev, na razvijanje 

športnih navad učencev tudi v prostem času, na zdrav način življenja itd. Napredek pa ni samo 

na področju učencev, temveč tudi na področju učiteljev, saj se spoznajo s timskim delom, 

delijo si bogate izkušnje, spodbujajo se k samorazmišljanju, večjemu zaupanju vase in 

prilagajanju v smeri zastavljenih ciljev, s tem pa je nuden tudi pomemben zgled sodelovanja 

učiteljev za učence (Žerjal, & Žugelj, 2008).  
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2. 2 ZDRAVJE 

Zdravje je največje bogastvo. 

Nemški pregovor 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000, str. 1712) zdravje definira kot stanje telesnega in 

duševnega dobrega počutja brez motenj v delovanju organizma. 

Svetovna zdravstvena organizacija pa zdravje definira kot stanje popolnega telesnega, 

duševnega ter socialnega blagostanja in ne samo kot odsotnost bolezni ali poškodb (World 

Health Organistaion, 1986). 

O telesnem zdravju govorimo, kadar ni noben del telesa bolezensko spremenjen. Malenkosti, 

ki zastrupljajo naše telo in jih ne štejemo za bolezni, čez čas lahko oslabijo in okvarijo 

delovanje srca, ledvic, sklepov itd. Če nas nič ne boli, še ne pomeni, da smo zdravi (Kraker-

Starman, 1999). 

Duševno zdravje je čustvena in duhovna prožnost, ki nam omogoča uživati življenje in 

premagovati bolečino, trpljenje in razočaranje. Kaže se v duševni uravnoteženosti v različnih 

okoliščinah in v razmerju do soljudi. Pomembno je, da znamo ustvariti prijetno in veselo 

razpoloženje. Duševno zdravje bi lahko opredelili kot preplet temperamenta, dednosti, 

vedenjskih vzorcev in duševnih motenj različnih tipov in intenzivnosti. Duševna 

neuravnovešenost, jeza, skrb in stres vplivajo na telesno zdravje (Kraker-Starman, 1999; 

Roškar, 2009).  

Socialno blagostanje pomeni socialno varnost v danem okolju. Brezposelnost, kršenje 

osnovnih človekovih pravic, nizka življenjska raven, predrage življenjske dobrine itd. močno 

vplivajo na duševno zdravje, ki posledično ruši telesno zdravje človeka (Kraker-Starman, 

1999). 

Pojem blagostanje pa lahko razdelimo na tri področja: potrebe, sposobnosti ter čustva in 

verovanja: 

• POTREBE 

Naše celotno blagostanje temelji na zadovoljitvi osnovnih potreb. Te lahko razdelimo na 

telesne, duševne in socialne, na primer ustrezna prehrana in varen dom, zmožnost preživetja, 

zaščita, varnost in podpora družbe. Zadovoljene osnovne potrebe odpirajo višje potrebe, ki 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                 Lavrič Katja;diplomsko delo 
 

- 14 - 
 

vplivajo na naše zdravje: uspešna razmerja z drugimi, potrditev, pripadnost, samospoštovanje, 

svoboda in dostojanstvo. 

• SPOSOBNOSTI 

Naše blagostanje podpirajo emocionalne sposobnosti. Te vključujejo zmožnost priznavanja in 

izražanja tako pozitivnih kot negativnih čustev ter misli. Poleg tega sem sodijo tudi 

sposobnosti za ohranjanje in navezovanje stikov, obvladanje stresa in spreminjanje okolja in 

odnosov, ki stres povzročajo.  

• ČUSTVA IN VEROVANJE 

Naše celotno blagostanje podpirajo naša čustva in verovanja. Čustva nam dajo občutek 

pravice, cenjenosti in moči za nadzorovanje ter vplivanje na naša izkustva v svetu. S tem 

vplivamo na našo zmožnost obvladanja notranjega sveta in s tem tudi fizičnega zdravja 

(Promocija duševnega zdravje, 1998). 

Zdravje je torej širok pojem, za katerega smo v veliki meri odgovorni sami, saj ga lahko 

dosežemo in vzdržujemo ali pa porušimo. Največja moč je v nas samih, saj nihče ne more 

namesto nas vzpostaviti ravnotežja in preseči težav. Ustvarimo ga v svojem vsakdanjem 

okolju, skrbeti moramo zase in za druge, da sami sprejemamo odločitve in nadzorujemo 

življenjske okoliščine. Kar pa je v potrošniškem svetu, v katerem živimo, zelo težko, saj smo 

obdani z reklamami, ki so popačile podobo o tem, kaj je resnično dobro in potrebno (Poberaj, 

1993). 

Zdrav način življenja lahko dosežemo z zdravo in uravnoteženo prehrano, z redno in zmerno 

telesno aktivnostjo, z izognitvijo prepovedanim in škodljivim drogam, s primerno količino 

mirnega, krepčilnega spanca, s počitkom, s sprostitvijo in z družabnostjo (Mazi, 2008). 

 

Povezanost telesne vadbe in zdravja 

 

Stopnja zdravja osebe je močno povezana z ravnjo telesne aktivnosti. Z redno telesno 

dejavnostjo, ki je primerne vrste, intenzivnosti, pogostosti in trajanja, povečujemo 

sposobnosti sistema za prenos kisika in hranljivih snovi ter regulacijskih mehanizmov 

živčnega sistema (Mišigoj, 2003). 
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Da telesna aktivnost pomembno vpliva na zdravje, so se zavedali že v preteklosti. Znani 

avtorji so spodbujali vsestransko vzgojo mladine, telesne vaje, tekmovalnosti in vzdrževanje 

čilosti do visoke starosti: 

- Hipokrat je v svojih delih pisal tudi o tehtnih zamislih o gimnastiki, telesnem utrjevanju in 

zdravem načinu življenja nasploh. Znan je njegov rek o pomenu zmernosti. Svetuje vsega 

po malem – malo dela, hrane, pijače, spanja in ljubezni. Poudarjal je zdrav način 

prehranjevanja, ki je dopolnjen z redno telesno aktivnostjo. Priporočal je intenzivno 

gimnastično aktivnost, hojo in tek. Pri teku je poudarjal vztrajnost do te mere, da se 

človek spoti. 

- Herodot je bil prvi zdravnik, ki je za zdravljenje bolezni priporočal telesno dejavnost, 

najbolj je priporočal terapevtsko gimnastiko.  

- Klavdij Galen sodi med najpomembnejše zdravnike rimskega cesarstva. Poleg 

medicinskih spoznanj je pisal tudi o dieti, zdravem načinu življenja, telesnih vadbah, igrah 

z žogo, masaži in podobnem. Poudarjal je, kako pomembno je gibanje in ga svetoval v 

vseh življenjskih obdobjih.  

- J. J. Rousseau je močno vplival na vključevanje športne aktivnosti v pedagoške procese. 

Trdil je, da mora mladostnik upoštevati tudi biološko potrebo po gibanju, razvedrilu v 

igrah in telesnem utrjevanju. S svojimi idejami je vplival na pedagoške in zdravstvene 

delavce. Z geslom »nazaj k naravi« pa velja za pobudnika gorništva in turizma (Mišigoj, 

2003; Ulaga, 1996). 

Zgradba človekovega telesa je psihično in fizično prilagojena na določeno mero napora. V 

obstoju človeka so bili ljudje vedno prisiljeni trdo delati. Sedaj pa so delo na polju zamenjali 

stroji, premike iz kraja v kraj omogočajo prevozna sredstva, prosti čas nam zapolnjujeta 

računalnik in televizija. Človekov način življenja se je zelo spremenil, vendar pa sta gibanje 

in napor še vedno temeljni človekovi potrebi. Ljudje, ki se premalo gibajo, torej ne živijo več 

skladno z naravnimi potrebami svojega telesa. Neskladnost z naravnimi potrebami pa ima 

neizogibne posledice v motnji zdravja (Poberaj, 1993). 

Redna telesna vadba torej izboljšuje redno fizično in psihično pripravljenost, krepi imunski 

sistem in s tem zmanjša možnosti za razvoj bolezni, vzdržuje gibljivost, ravnotežje in 

koordinacijo, krepi mišice in kosti, vzdržuje telesno težo ter zdravo držo. Ugodne fiziološke 

spremembe v telesu sodobnega človeka se odigravajo med aerobno, izotonično in dinamično 

vadbo.  
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• Med aerobno telesno dejavnostjo telo pri ustvarjanju energije porablja kisik. Izvajati 

jo je potrebno vsaj 20 minut. Vadba izboljšuje vzdržljivost ter stanje srca in ožilja. 

• Pri izotonični vadbi mišice delajo proti enaki stalni obremenitvi. 

• Za dinamično vadbo pa so značilne izmenične ritmične kontrakcije priteznih in 

izteznih mišičnih skupin (Bulc, 2010). 

 Veliko telesnih dejavnosti vsebuje nekaj elementov iz ene, nekaj iz druge skupine. Med te 

dejavnosti štejemo: počasen vztrajnostni tek, tek na smučeh, plavanje, hojo v hribe, aerobno 

gimnastiko, ples, kolesarjenje in tenis. Vendar pa se morajo dejavnosti izvajati redno, od 20 

do 60 minut dnevno, skoraj vsak dan v tednu, in zmerno, saj lahko intenzivna dejavnost 

povzroči resne zdravstvene probleme pri ljudeh, ki prej niso bili aktivni. Vsako telesno 

dejavnost moramo začeti z ogrevanjem, da pospešimo pretok krvi po telesu, pospešimo 

frekvenco dihanja, povečamo prožnost mišic in sklepov ter s tem zmanjšamo možnost 

poškodb. Končati pa jo moramo z raztezanjem oz. sprostitvijo, da telo umirimo. Med 

izvajanjem dejavnosti je pomembno vzdrževanje aktivne drže in pravilnega dihanja  

Pomembno je, da je dejavnost netekmovalna, da se lahko sprostimo. Tekma je namreč za 

večino ljudi stresen dogodek. Pomembno je kombiniranje različnih dejavnosti, zaradi 

raznolikosti, predvsem pa zaradi razvijanja moči v različnih mišičnih skupinah. (Poberaj, 

1993; Bulc 2010). 

Redna telesna dejavnost vpliva na fizično in psihično počutje ter na kvaliteto življenja, zato bi 

jo morali izvajati v vseh starostnih obdobjih. Številne raziskave so potrdile, kako ugodni 

učinki redne telesne vadbe vplivajo na duševno zdravje. Rekreativna vadba ima sproščujoče 

delovanje, telo psihično umiri in zmanjšuje simptome depresivnosti in stresa ter ostalih 

psihosomatskih težav. Omogoča nam druženje, sklepanje novih prijateljstev, preživljanje časa 

z družino v naravi. Poleg tega redna vadba povečuje samozavest, saj izboljšuje mnenje 

človeka o samemu sebi. Zelo pomembno vlogo ima pri zdravljenju psihogenih težav, ki se 

skrivajo globoko v podzavesti. Med najbolj znane težave spadajo: bolezni odvisnosti od 

alkohola, nikotina, hrane, mamil, iger na srečo itd. (Poberaj, 1993; Remec 2011).  

Nezadostna telesna dejavnost je neposredno povezana z nastankom sodobnih bolezni: zvišan 

krvni tlak, motnje v presnovi, diabetesom in debelostjo. Z redno telesno vadbo pa naredimo 

veliko koristnega za naše telo. Med telesnim naporom se v našem telesu dogajajo spremembe 

v živčevju, sistemu žlez z notranjim izločanjem, dihalnih in krvnih obtočilih. Posledično v 

našem telesu: 
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• znižujemo krvni tlak, 

• znižujemo raven krvnega sladkorja, 

• znižujemo raven škodljivega holesterola in zvišujemo raven koristnega 

holesterola v krvi, 

• zmanjšujemo delež maščevja v telesu, saj mišice hitreje in lažje začnejo izrabljati 

maščobe za gorivo, 

• krepimo srce, kar se kaže z večjim utripnim volumnom in počasnejšim srčnim 

utripom, 

• krepimo ožilje, saj povečujemo krvni pretok, 

• povečujemo vitalno kapaciteto pljuč in dihalni volumen,   

• preprečujemo redčenje kostne mase in posledično zmanjšujemo možnosti zlomov, 

• vzdržujemo mišično moč in 

• gibljivost sklepov. 

Zaradi vseh naštetih pozitivnih vplivov redna telesna vadba veliko prispeva k dobremu 

počutju, zdravju, izboljša kakovost našega življenja in ga tudi podaljša (Bulc, 2010). 

 

Stres in zdravje 

 

Življenje si lahko predstavljamo kot čoln, ki pluje po morju. Morje je včasih mirno, včasih 

valovi, včasih pa čoln celo zaide v hudo nevihto. Takrat bi lahko rekli, da je človek v stresu. 

Stres lahko sprožijo pozitivni in negativni dogodki, izzivi in preizkušnje, ki zamajejo 

posameznikovo ravnotežje. Za ponovno uravnoteženje se moramo prilagoditi, to pa zahteva 

trud. Stres je torej fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki se poskuša 

prilagoditi in privaditi na notranje in zunanje spremembe (Dernovšek, Gorenc, & Jeriček, 

2006). 

V nekaj minutah po stresnem dogodku se razvijejo simptomi reakcije, ki trajajo od nekaj ur 

do nekaj dni. Človek postane zmeden, zmanjša se mu pozornost, ima občutek kot da ne bi bil 

popolnoma pri zavesti, saj ne zmore dojemati, kaj se dogaja okoli njega. Telo se pripravlja na 

»boj ali beg«.  Kadar je stres izrazito negativen, naši možgani telesu sporočijo, naj se pripravi 

na nevarno situacijo in to reakcijo imenujemo splošni adaptacijski sindrom ali pripravljenost 

na boj ali beg. Mehanizem je razvit iz preteklosti, ko je človek moral npr. bežati pred divjo 
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zverjo. Danes pa je nadzor tega mehanizma zelo težak, potrebno ga je zamenjati z drugimi 

reakcijami, saj je človek ne more npr. v službi spopasti s šefom ali pa zbežati z delovnega 

mesta. Tako torej ne more sprostiti napetosti in se povrniti v umirjeno stanje  (Dernovšek et 

al., 2006; Poberaj, 1993). 

Na stresen dogodek vpliva človek z individualnim in čustvenim odzivom ter s tem izrablja 

svoje obrambne in prilagoditvene sposobnosti ali pa jih izkoristi v svoj prid. Stres in dejavniki 

namreč niso za vse ljudi enaki in enako rešljivi. Določajo jih posameznikova osebnost, 

trdnost, kakovost medosebnih odnosov z ljudmi, energičnost, izkušnje, okoliščine dogajanja, 

trenutno počutje in širše ter ožje okolje v katerem živi. Določen dogodek bo torej za nekoga 

stresen, drugi pa ga bo lahko dojemal kot spodbudo. Razmerje med zahtevami okolja in 

našimi lastnimi zahtevami določajo ali bo stres na nas deloval uničevalno in škodljivo 

(negativen stres) ali pa ga bomo obvladali in nas bo celo okrepil (pozitiven stres). Stres je v 

normalnem življenju prisoten in celo nujno potreben, vendar v majhnih količinah. Problem se 

pojavi, ko je stresnih dogodkov preveč, so prepogosti, premočni in predolgo trajajo ter jih ne 

znamo več nadzorovati. Takrat lahko pride do različnih motenj: 

• zaradi slabše prekrvavitve notranjih organov lahko pride do prebavnih motenj: 

slabost, driska, bruhanje, zaprtost, izguba ali pa pretiran tek, zgaga, čir, razdražljivo 

črevesje, ulkusne bolezni želodca in dvanajstnika; 

• motnje srca in ožilja: motnje srčnega utripa, stalno povišan krvni tlak; 

• motnje imunskega sistema: revmatoidni artritis, sladkorna bolezen, rakova obolenja, 

alergije, pogosti glavoboli, angina pektoris, slabša odpornost na okužbe, nihanje ravni 

holesterola v krvi; 

• motnje mišičnega sistema: bolečine v vratu in hrbtu, mišični krči; 

• motnje dihal: pogosti prehladi, astmatična obolenja; 

• psihične motnje: napetost, občutki tesnobe, razdražljivost, nezbranost, motnje spanja, 

spomina in apetita, občutek stalne izčrpanosti in brezupa, anksioznost, depresija; 

• vedenjske motnje: zatekanje k alkoholu, cigaretam, pretiranemu delu (Dernovšek et 

al., 2006). 

Stres je torej nekaj povsem normalnega, saj je človek celo življenje izpostavljen stresorjem. 

Pomembno pa je, da se človek s stresom zna spoprijeti, drugače lahko negativno vpliva na 

njegovo zdravje. Zelo pomembno je, da človek stres prepozna, ga zna opredeliti (ali je 

negativen ali pozitiven), se nauči različnih strategij za premagovanje le-tega ter se o njem 
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pogovoriti. Naučiti se je potrebno različnih strategij spoprijemanja na različnih ravneh 

delovanja: telesni, miselni ravni, ravni čustev in vedenja (Dernovšek et al., 2006). 

Stres in učiteljski poklic 

Poklicni stres je nastal kot posledica specifičnih lastnosti delovne situacije, ki odstopajo od 

najugodnejšega stanja. Stres neugodno vpliva na produktivnost, prisotnost pri delu, zdravje in 

dobro počutje zaposlenih. Pripelje lahko do duševnih in telesnih bolezni. Stres, ki ni nujno 

povezan z delom, se lahko odraža tudi na delovnem mestu (Dunham, 1992). 

Poklicni stres pri učiteljih predstavlja velik problem, saj povzroča težave na področju 

duševnega in telesnega zdravja. Velik vpliv na razvoj bolezni, povezanih s stresom imajo: 

nenehne kurikularne spremembe in s tem povezane spremembe po novih didaktičnih 

pristopih, povečanje števila učencev v razredih, zmanjšanje pedagoškega kadra in posledično 

strah pred izgubo službe, pojavi psihičnega in fizičnega nasilja nad učitelji, vedno večje 

zahteve staršev itd. Vse to se odraža kot zmanjšana učinkovitost vzgojno-izobraževalnega 

dela, neučinkovit pouk, poslabšani odnosi učitelj – učenci, pogostejša bolniška odsotnost, beg 

iz poklica. Ravno zaradi tega so prizadevanja po zmanjšanju stresa nujno potrebna (Slivar, 

2009).  

Na delovnem mestu na učitelja deluje veliko stresogenih dejavnikov. Dejavniki se med seboj 

razlikujejo glede na kontekst, v katerem se pojavljajo, osebnostne značilnosti in razpoloženje 

(Kyriacou, 1990). 

Dunham (1992) učinke stresa pri učiteljih opaža na naslednjih področjih: 

• kreativnem področju (brez novih idej, uporaba starega in že preizkušenega gradiva, 

pomanjkanje časa za ustvarjalnost), 

• dejavnosti pri delu (nezmožnost koncentracije, neupoštevanje rokov, občutki 

nemoči, nemotiviranosti in neustreznost, nizka stopnja učinkovitosti, nezadovoljstvo 

z delom in posledično s samim seboj), 

• odnosi s sodelavci (nezmožnost sodelovanja, poslušanja, prilagajanja, sprejemanja 

kritike, pogosti konflikti, odklanjanje pomoči, zapiranje vase),  

• vedenjski in čustveni kazalci (občutek nesposobnosti, odtujenosti, izguba 

samozaupanja in samospoštovanja, nespečnost, nezmožnost sprostitve in umiritve, 

močna jeza, razbijanje srca, uporaba pomirjeval in ostalih škodljivih substanc). 
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Učitelji pod stresom se do učencev obnašajo manj tolerantno, manj potrpežljivo, manj skrbno, 

vidno zmanjšujejo humor, zavzetost in ustvarjalnost, učence redkeje pohvalijo, manj 

sprejemajo njihove ideje ter z njimi manj sodelujejo. Komunikacija poteka enosmerno, učitelj 

se od učencev oddalji, odnos postaja neustrezen (Slivar, 2009). 

 

Posledica dolgotrajne izpostavljenosti stresu se kaže tudi v izgorelosti posameznika. 

Izgorelost je kronično stanje izčrpanosti zaradi dolgotrajnega delovanja stresa pri poklicih, pri 

katerih je v ospredju delo z ljudmi; je sindrom emocionalne izčrpanosti in zmanjšanega 

občutka osebne izpolnitve (Demšar, 2003). 

 

Vpliv kajenja na zdravje 

 

Kajenje se prišlo v Evropo s Krištofom Kolumbom. Odkril ga je pri Indijancih in ga nič 

hudega sluteč pripeljal na Portugalsko. V tistem času so menili, da je tobak zdravilo zoper 

različnim boleznim, zato se je kajenje razširilo tudi med nižje sloje prebivalstva. Kmalu po 

tem so se začeli tudi prvi boji proti tobaku. Prvi zdravnik, ki je nastopil proti kajenju, Theodor 

Kerckring, je trdil, da je pri analizi kadilčevega trupla zaznal črno obarvan jezik, sapnik 

zamašen s sajami, osušena in krhka pljuča in možgane prekrite z debelo plastjo saj. Čeprav je 

profesorjeva prispodoba pretirana, nakazuje na pravilno razmišljanje. V tem času še niso imeli 

znanstvenih dokazov o škodljivosti tobačnega dima, vendar je že veliko znanstvenikov, 

kraljev in tudi pedagogov kajenje označilo za škodljivo zdravju (Kristan, 1994). 

Veliko ljudi začne kaditi v mladosti, okoli petnajstega leta starosti. Kadijo zaradi 

najrazličnejših vzrokov: da premagajo plahost, nervozo ali mučen položaj v družbi, da ne bi 

bili pod stresom, da bi lahko kontrolirali svoj bes, da bi delovali prefinjeni, popularni. Veliko 

deklet kadi, da bi obdržale svojo tesno težo ali shujšale. Vsakega izmed vzrokov lahko 

ovržemo. Kajenje povzroča blage narkotične učinke, povečuje zaspanost, sčasoma ima tudi 

stimulativne učinke. Poviša količino sladkorja v krvi, dviga raven adrenalina, tako da se 

povečuje občutek stresa in anksioznosti. Poleg tega se kadilcu poveča srčni utrip in naraste 

krvni pritisk, če kmalu ne dobi nove doze ali pa se mu ne dovoli kaditi, postane razdražljiv in 

depresiven. Raziskave kažejo, da kajenje ne pomaga vzdrževati telesne teže, veliko bivših 

kadilk se počuti veliko bolje in se posledično začnejo ukvarjati s športom, kar celo zmanjša 

njihovo težo. Cigaretni dim smrdi, se zajeda v oblačila, telo, pusti slab zadah, sčasoma obarva 
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zobe, povzroča hitrejše gubanje kože in porumenele prste, tako da so lahko kadilci hitreje 

izločeni iz družbe. Poleg vsega naštetega pa je kajenje tudi zelo nevarno, saj povzroča neštete 

bolezni kot sta npr. rak na pljučih in kronični bronhitis (Naik, 2002).   

Največ ljudi začne kaditi v starosti, ko njihova zmožnost kritičnega presojanja še ni dokončno 

izoblikovana. Ravno zato je za boj proti kajenju odločilnega pomena, da poznamo in 

razumemo dogajanja v organizmu, ki jih povzročijo škodljive sestavine cigaretnega dima. 

Potrebno je torej razumeti, kako in zakaj pride do bolezni, kajti le tako se lahko resnično 

zavemo škodljivih posledic, ki jih kajenje prinaša (Kristan, 1994). 

Cigaretni dim vsebuje različno število sestavin, vendar za nobeno od njih niso ugotovili 

pozitivnih ali celo zdravih učinkov, mnoge med njimi so celo označili kot hude strupe, ki 

povzročajo hude bolezni (prav tam).  

Pri nepopolnem izgorevanju tobačnih listov nastane cigaretni dim. Ločimo glavni in stranski 

dim. Glavni poteka po cigareti, ko kadilec potegne zrak skozi tlečo cigareto. Vsebuje vrsto 

plinov, ki dražijo sluznico dihal. Stranski tok dima pa nastane pri tlečem koncu in se širi v 

okolico, tako da ga vdihujejo tudi vsi prisotni. Prisotni nekadilci, ki vdihujejo dim, so pasivni 

oziroma neprostovoljni kadilci. Sem spadajo vsi tisti, ki živijo v zakajenih prostorih.  Količina 

vdihanega cigaretnega dima je sicer manjša, a ravno tako škodljiva. Po načinu vdihavanja 

cigaretnega dima poleg pasivnega kajenja poznamo še ustno kajenje in pljučno kajenje ali 

inhaliranje. Pri pljučnem kajenju gre dim skozi cigareto v pljuča in nato ven, kadilec dim 

vdihava oziroma inhalira. Pri ustnem kajenju pa dim ne gre v pljuča, ampak ga kadilec le 

zadrži v ustih in nato pihne ven (Kristan, 1994). 

Cigaretni dim je torej sestavljen iz ogromno škodljivih sestavin. Najbolj so raziskane 

škodljive posledice nikotina, ogljikovega monoksida in katrana: 

• Nikotin je živčni strup, ki poškoduje srce in ožilje. Že majhna količina vbrizganega 

nikotina bi pri človeku povzročila omotico, krče, bruhanje, nespečnost ali celo 

nezavest. Največ nikotina pride z vdihanim dimom v pljuča, od tod pa v kri. Kljub 

veliki škodljivosti nikotina do tragičnih posledic ne pride naenkrat, ker se človek z 

njim zastruplja postopoma. Organizem ima čas, da ga predela v manj škodljive spojine 

in ga izloča iz telesa. Velike doze nikotina na možgane delujejo negativno, jih 

hromijo. Prav tako nikotin negativno vpliva na srce in ožilje. Nikotin, ki s krvjo pride 

do živčevja, povzroča zoženje krvnih žil. Preskrba tkiva s krvjo se zmanjša in 
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prizadene celično dihanje. Zaradi tega se zmanjša proizvodnja energije in telesna 

zmogljivost. Zmanjšan krvni dotok povzroča nepotrebno preobremenjevanje srca, kar 

lahko vpliva na srčna obolenja in posledično na povišan krvni tlak. Nikotin lahko 

prizadene koronarno ožilje, kar povečuje možnosti srčne kapi in angine pektoris, 

prizadene možganske arterije, kar povzroča možganske kapi, in tudi druge arterije, kar 

lahko prizadene druge okončine. Pri kadilcih se pri hitrejši hoji velikokrat pojavljajo 

bolečine v mečih, kar je že prvi znak okvarjenega ožilja. Nikotin pospešuje strjevanje 

krvi, zato so v krvnem obtoku kadilcev pogostejši krvni strdki, vpliva pa tudi na 

spolno moč moških in žensko neplodnost. 

• Ogljikov monoksid je plin brez barve, vonja in okusa. Nastaja pri nepopolnem 

izgorevanju izpušnih plinov bencinskih motorjev in pri izgorevanju tobaka. V velikih 

količinah povzroča smrt. Prav tako kot nikotin zožuje krvne žile, povečuje srčni utrip 

in zvišuje krvni tlak, zato ga štejemo med dejavnike tveganja pri nastajanju bolezni 

srca in ožilja. Ogljikov monoksid z vdihanim cigaretnim dimom spodriva iz 

hemoglobina kisik in se sam veže nanj, zaradi tega je kri osiromašena kisika. 

Pomanjkanje kisika pa lahko povzroča omotico, glavobol, utrujenost, raztresenost, 

lahko pa povzroča tudi trajne možganske okvare in oslabi obrambni sistem kadilca. 

Stalna visoka raven ogljikovega monoksida v krvi pospešuje nastajanje ateroskleroze, 

ki je posledica nalaganja maščobne obloge na notranjost žilne stene. Sčasoma lahko na 

žilnih stenah nastanejo nenormalni krvni strdki, kar privede do tromboze, popolnoma 

zamašene žile. 

• Katran je zmes različnih snovi, med katerimi je vsaj sedem takšnih, ki povzročajo 

raka. Okvare, ki jih povzroča, so največkrat nepopravljive. Katran namreč povzroča 

kronični bronhitis, emfizem in raka na pljučih ter drugih organih (Kristan, 1994). 

 

Kajenje in učitelji 

Kajenje ima neskončno veliko negativnih posledic na zdravje. Vendar pa je cigaretna razvada 

zelo močna navada, ki se jo kadilci zelo težko rešijo. Vsaka oseba ima drugačen značaj, 

drugačen način dela, drugačne pogoje v katerih živi in dela. Pripadniki pedagoških poklicev 

se soočajo s posebnimi težavami. Učitelji učijo učence o tem, kako je kajenje škodljivo, 

kakšen vpliv ima na zdravje, trudijo se biti njihov vzor. Ravno zato bi lahko mislili, da je za 

njih lažje, da prenehajo kaditi ali pa sploh ne začnejo. Vendar pa je učiteljski poklic v veliki 

meri izpostavljen stresu in ravno zato si še večjega stresa ne morejo privoščiti. Zavedanje o 
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škodljivih posledicah povzroča strah, ki je eden od sprožilcev potrebe po kajenju. K temu pa 

dodatno pripomore še stres, ki ga povzročijo občutki krivde. Ker so učitelji prepričani, da 

morajo dajati dober zgled, so s tem izpostavljeni še večjemu pritisku, ki krepi njihov občutek, 

da se morajo nečemu odpovedati. Ker morajo biti učitelji tudi med odmori in v prostem času 

vzgled, se zelo težko popolnoma sprostijo. Ko pa pride do tega trenutka, postane cigareta zelo 

dragocena. Kmalu pride do lažnega sklepa, kajenje povežejo s sprostitvijo in odmorom. To je 

le ena izmed možnosti, zakaj učitelji kadijo in se tega ne znajo rešiti (Carr, 2001). 

 

Zdravstvene težave in okvare 

 

Zdravje je stanje popolne fizične, duševne in socialne dobrobiti in ne samo odsotnost bolezni 

ali poškodb. Dobro zdravje je zaželeno in cenjeno v vsaki družbi. Je zmožnost, ki se nanaša 

na potenciale in aspiracije za polno življenje v svetu družbenega. Zdravje torej ne pomeni le 

odsotnost bolezni ali nezmožnost za delo; kaže se v zmožnosti (procesu) neprekinjenega 

aktivnega prilagajanja okolju (Bilban, 1999). 

Po 51. členu slovenske ustave je določeno, da ima vsak državljan temeljno pravico do 

zdravstvenega varstva. Člen določa, da ima vsak pravico do zdravstvenega varstva iz javnih 

sredstev in da nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju. Pri tem se pogosto pozablja zdravje 

obravnavati kot celoto. Duševnega in telesnega zdravje namreč ni mogoče obravnavati 

ločeno. Telesno zdravljenje obolelega ne more biti učinkovito, če se zanemarja ali podcenjuje 

njegovo psihološko počutje. Zelo pomembno za zdravje obolelega je, da bolezen prestaja v 

okolju, v katerem se počuti varno, je obravnavan dostojanstveno in deležen individualno 

prilagojenega zdravljenja (Temnik, 2009). 

Ob neupoštevanju zdravega življenjskega sloga: zdrave prehrane, stalne telesne dejavnosti, 

izogibanja alkoholu, tobaku in ostalim škodljivim substancam, zadostnem počitku, skrbi za 

duševno zdravje ter izogibanja stresu, se poveča možnost za številne bolezni. Nekatere 

bolezni so torej pridobljene, nanje lahko vplivamo, druge pa prirojene, podedovane in nanje 

nimamo vpliva (Mazi, 2008). 
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Nekatera obolenja in zdravstvene težave 

Alergije 

Beseda alergija je grškega izvora in pomeni »reagirati drugače«. Je nenavaden odziv telesa na 

normalne in neškodljive snovi, kot so cvetni prah, prah, nekatere jedi, živalska dlaka ali perje, 

kozmetična sredstva, barve, dim, rastline, zdravila itd. Poznanih je že več kot 20000 

alergenov. Ob stiku z njimi se sluznica v ustih, nosu in očeh razdraži, boli nas glava, pojavi se 

driska, krči v spanju ali celo anafilaktični šok, ki je najhujša oblika odziva, ki se lahko konča s 

smrtjo (Mindell, 1999). 

Angina pektoris 

Angina pektoris je stanje, ko maščobne obloge žile tako zožijo, da je preskrba organov s krvjo 

oz. kisikom nezadostna. Pojavi se bolečina v prsih. Najprej se bolečina pokaže ob fizičnem 

naporu ali psihičnem stresu, ko organi potrebujejo več kisika, kot jim ga po arterijah lahko 

prinaša kri. Bolečina v prsih v mirovanju popusti (Noč, & Randel, 2008). 

Avtoimunske bolezni 

Avtoimunska bolezen je posledica pretiranega odziva imunskega sistema na celice, lastne 

organizmu. Te celice imunski sistem pomotoma prepozna kot tujek, ki ga je potrebno uničiti, 

zato pride do močnih vnetij, ki povzročajo okvare na prizadetem organu. Vzroki niso 

popolnoma pojasnjeni. V nekaterih primerih gre za dedne bolezni, v drugih so posledica slabe 

odpornosti, v večini primerov pa je kombinacija dednosti in zunanjih dejavnikov. Najbolj 

razširjene so avtoimunska bolezen ščitnice, revmatoidni artritis, multipla skleroza, celiakija, 

Chronova bolezen in avtoimunske bolezni ledvic (Mindell, 1999). 

Bolečine in težave v želodcu 

Želodčne težave so posledica funkcionalnih težav želodca, kar pomeni, da ne poznamo 

organskega vzroka zanje. Najpogosteje nastanejo zaradi povečane preobremenitve (hitrega in 

nezdravega prehranjevanja), hitrega življenjskega sloga, stresa, stisk, razburjenja in jeze ter 

nezdravega načina življenja. Želodčne težave povzročajo krče in mlahavost mišic, 

preobčutljivost za bolečine v želodcu, preveliko ali premajhno izločanje želodčne kisline in 

vnetja. Med težave v želodcu spadajo bolečine in nelagodje v zgornjem delu trebuha, občutki 

polnosti, spahovanje, slabost in zgaga. 
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• Napihnjenost nastane, če se v želodcu in črevesju nabere preveč plinov, ki so 

posledica predvsem čezmernega požiranja zraka. 

• Zgaga je pekoča bolečina, ki nastane če se želodčno ustje ne zapira tesno proti 

požiralniku. Povzroča jih prekisli želodčni sok ali druge kisline, ki nastanejo pri vnetju 

želodca. 

• Čir na želodcu je razjeda v želodčni sluznici. Bolečino občutimo kot hudo tiščanje 

podobno lakoti, saj se najpogosteje pojavi, ko je želodec prazen in želodčna kislina 

začne razjedati želodčno sluznico (Rosenfeld, 1991). 

Bolezni in okvare hrbtenice 

Hrbtenica daje telesu oporo, hkrati pa je dovolj prožna, da omogoča upogibanje, obračanje, 

premikanje in pripogibanje. Sestavljena je iz vratnih, prsnih, ledvenih, križničnih in trtičnih 

vretenc. Bolezni in okvare hrbtenice nastanejo zaradi različnih vzrokov: slabe drže, debelosti, 

slabo oblikovanih stolov in žimnic, šibkih trebušnih in hrbtnih mišic, dviganja težkih 

predmetov, poškodb, genetskih predispozicij in artritisa. Bolečina je posledica medsebojnega 

vpliva hrbtenjače, diskov, živcev in mišic, ki jo obkrožajo. Najpogostejše bolezni in okvare 

hrbtenice so išias (živci se ukleščijo med diske), hernija diska (bolečina v ledvenem predelu 

hrbtenice), stenoza hrbtenice (zoženje hrbteničnega kanala), ukleščeni živec in skolioza – 

nenormalno kriva hrbtenica (Sarno, 2004; Rosenfeld, 1999).  

Bolezni in okvare sklepov 

Sklep je mesto, kjer se premično stikata dve ali več kosti. Ploskvi stikajočih se kosti pokriva 

hrustanec, ki je zelo gladek in prožen. Med okvare sklepov spadajo zvini, izpahi, poškodbe 

hrustanca, pretrgane vezi ali pretrganje sklepne ovojnice. Pogoste bolezni sklepov so artritisi 

in artroze.  

Artroza je obramba sklepov, ki nastane zaradi preobremenitve ali izrabe. Najpogostejša je 

degenerativna obraba hrbtenice, obrabljeni so mali hrbtenični sklepi – zaradi pretežnega 

sedenja ali nepravilne drže. Poznamo tudi artrozo kolena, kolkov, ramen, vretenc in prstov. 

Vzroki za artroze so lahko tudi športna poškodba, obremenitev zaradi prevelike telesne teže, 

preobremenitev sklepov s težkim fizičnim delom …  

Artritis je vnetje veznega tkiva ali pa degeneracija hrustanca, ki ga lahko povzročajo dednost, 

prevelika teža, poškodba, stres in nepravilna prehrana. Poznamo veliko oblik artritisa, 

najpogostejši sta: 
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• Osteoartritis je najpogostejša oblika artritisa, ki lahko prizadene vse sklepe, najbolj pa 

so prizadeti veliki sklepi, ki nosijo velik del telesne teže, npr. kolk, kolena, ramena in 

hrbtenica. Povzroči, da se hrustančno tkivo, ki pokriva kosti, obrabi. Hrustanec se 

obrabi, kosti pa se začnejo drgniti druga ob drugo, kar povzroča bolečino in otrdelost. 

• Pri revmatoidnem artritisu se vname notranja plast kapsule, ki oklepa sklep, opna v 

sklepni špranji raste in s tem uničuje hrustanec, sklep in bližnje tkivo. Vzrok bolezni 

ni znan (Mindell, 1999). 

Diabetes ali sladkorna bolezen 

Sladkorna bolezen je kronično podedovana ali pa pridobljena motnja presnove. Je stanje, ko 

telo ne more predelati ogljikovih hidratov, sladkorjev in škroba iz hrane zaradi pomanjkanja 

ali pomanjkljivega delovanja hormona, ki ga imenujemo inzulin. Rezultat je povečana 

koncentracija krvnega sladkorja v krvi. Najpogostejša sta dva tipa sladkorne bolezni: diabetes 

tipa I in diabetes tipa II. Prvi se pojavi zaradi nesposobnosti trebušne slinavke za izdelavo 

dovolj velike količine inzulina, da ga telesne celice lahko izrabijo. Pri tipu II pa človek ustvari 

dovolj inzulina, vendar le-ta ni učinkovit (Čokolić, 2006). 

Glavobol 

Glavoboli so takoj za prehladi najpogostejši zdravstveni problem. Razdelimo jih v štiri 

poglavitne skupine: tenzijski, stiskajoči, vnetni in migrenski glavobol: 

• Tenzijski glavobol je najpogostejši, zanj je značilen občutek, da glavo stiska tesen 

obroč. Bolečino povzročajo mišični krči, ki so posledica napetosti, psihičnih težav, 

telesnih naporov, slabe drže ali napenjanja oči.   

• Stiskajoči in vnetni glavoboli so po navadi značilni za kako drugo, resnejšo bolezen, 

od kapi do vnetja sinusov. 

• Za migrenske glavobole so značilni občutki izčrpanosti, omotičnosti, slabosti ob 

pogledu na hrano ali njen vonj, težave ob prenašanju hrupa in svetlobe, težja zbranost, 

motnje vida itd. Vzroki za migrenske glavobole niso še popolnoma raziskani. Sproži 

jih lahko določena alergija, močna svetloba ali vonj, hud stres (Mindell, 1999). 

Hipertenzija ali zvišan krvi tlak 

Krvni tlak je delno prirojen, delno pa nanj močno vplivamo sami z nezdravim življenjskim 

slogom. Hipertenzija je tlak krvi v arterijah, ki je višji kot 139/89 mmHg. Srce s črpanjem 
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poganja kri iz velikih v male arterije. Arterije se pri tem krčijo in sproščajo. Krčenje majhnih 

arterij povečuje upor toka krvi, sproščanje pa upor znižuje. Kadar notranjost arterije ostane 

skrčena, pride do hipertenzije. Srce si mora močneje prizadevati, da oskrbuje telo s kisikom in 

krvjo, to pa pomeni velik napor. Zato se srce lahko razširi, arterije pa se zabrazgotinijo, 

zožijo, otrdijo, posledično postanejo manj prožne, kar vpliva na preskrbo organov s kisikom 

in hranili (Mindell, 1999). 

Jetrna ciroza 

Jetra so eden najpomembnejših organov v našem telesu, saj opravljajo življenjsko pomembne 

funkcije: odstranjujejo bakterije in strupe iz krvi, predelujejo hranila, hormone in zdravila, 

nadzorujejo spopad z okužbami, sproščajo žolč, ki presnavlja maščobe in vitamine. Vse to 

zmorejo zdrava jetra, bolna jetra pa te sposobnosti počasi izgubijo. 

Ciroza jeter ali jetrna odpoved je kronična bolezen, ki jo lahko povzročijo različne 

nezdravljene bolezni npr. alkoholizem, okužba z virusom hepatitis B, C ali D in zamaščenost 

jeter. Bolezen jetrne celice poškodujejo do te mere, da svoje funkcije ne morejo več 

opravljati. Celice se odzovejo z brazgotinjenjem, jetra pa otečejo in se vnamejo, kar 

brazgotinjenje še pospeši. Brazgotinasto tkivo je trdo, pritiska na žile in s tem preprečuje 

dotok krvi v jetrne celice. Brez ustreznih hranil začnejo celice odmirati, jetra pa počasi 

odpovedovati (Marinko, 2009). 

Miokardni infarkt ali srčna kap 

Srčna kap je stanje, ko se zamaši ena izmed arterij ali njenih vej, ki prehranjujejo srce. 

Privede do odmrtja tistega predela srčne mišice, ki mu je prizadeta žila dovajala kri in z njo 

kisik ter hranila. Zaradi vnetja, zvišanega krvnega tlaka maščobna obloga prekrita s plastjo 

žilnih celic poči in nastane krvni strdek. Krvni strdek prekine pretok arterijske krvi in v 

predelu srca, kamor vodi arterija,  pride do pomanjkanja kisika in hranljivih snovi. Če je pojav 

hud in dolgotrajen, srčna mišica odmre, kar imenujemo srčni infarkt. Najpogostejši vzrok 

nenadnega zaprtja žile je ateroskleroza ali kopičenje maščobnih oblog v steni arterij (Noč, & 

Randel, 2008).  

Možganska kap 

Možgani so središče za uravnavanje skoraj prav vseh funkcij v telesu od dihanja, utripanja 

srca do sposobnosti razmišljanja in govora. Za normalno delovanje potrebujejo stalen dotok 
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kisika in krvi. Kadar je oskrba s krvjo motena, lahko pride do nenadne odpovedi delovanja 

možganov, možganske kapi. Oskrba možganov s krvjo je lahko motena zaradi različnih 

vzrokov: krvnih strdkov, zoževanja in zamašitev arterij zaradi maščobnih oblog, krvavitve ali 

anevrizma (Mindell, 1999). 

Nalezljive bolezni 

Nalezljive so tiste bolezni, ki jih povzročajo mikrobi. Nalezemo se jih lahko od ljudi ali živali, 

ki so bolni ali zdravi. Da bi širjenje bolezni preprečili, moramo presekati njihova pota. Glede 

na to, kako se bolezni širijo, jih razdelimo v naslednje skupine: 

• kapljične nalezljive bolezni se širijo s kapljicami iz ust ali nosu, vstopno mesto so 

dihalne poti; 

• črevesne nalezljive bolezni se širijo s človeškim blatom, vstopno mesto so usta; 

• bolezni, ki se prenašajo z dotikom, so kožne ali spolne bolezni, vstopna mesta so koža 

in sluznica; 

• bolezni, ki jih prenaša mrčes s prenosom okužene krvi, vstopno mesto je koža; 

• bolezni, ki se prenašajo s krvjo ali izločki okuženega, vstopno mesto so koža in 

sluznica (Mindell, 1999). 

Nespečnost 

Za nespečnost je značilno, da težko zaspimo ali pa se pogosto prezgodaj prebujamo. Motnje v 

spancu so lahko posledica psiholoških dejavnikov, npr. depresije in tesnobe. Stres in 

zaskrbljenost onemogočata globok in miren spanec. Drugi dejavniki so lahko tudi kronična 

bolečina, preveč kofeina ali alkohola, težave z dihanjem, mišični krči in druge bolezni. Največ 

težav s spanjem imajo ženske po štiridesetem letu starosti kot posledico menopavze (Mindell, 

1999). 

Kronična utrujenost 

Za kronično utrujenost je značilno, da se človek počuti utrujenega še potem, ko se je že dovolj 

naspal. Vzrokov za utrujenost je neskončno mnogo, lahko je posledica depresije, raka, 

nespečnosti, slabokrvnosti, nizkega krvnega tlaka, virusne infekcije, artritisa itd. Toda 

sindrom kronične utrujenosti ni le občutek utrujenosti, temveč je poseben problem, za 

katerega je značilna nerazložljiva  izčrpanost, ki traja več kot šest mesecev in ni posledica 

nobene skrite bolezni (Mindell, 1999). 
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Okvare glasilk in izguba glasu 

Hripavost, ki spremlja navaden prehlad, mine v nekaj dneh, če glasilke niso obremenjene in 

če se jih lajša s pastilami ter počitkom. Če pa hripavost traja več kot dva tedna, z glasilkami 

gotovo nekaj ni v redu. Vzroki so različni, nekateri so nevarnejši od drugih. Poškodujejo jih 

lahko industrijski hlapi, alkohol, kajenje, splošna oslabelost zaradi drugih bolezni, refluks iz 

požiralnika, prenapenjanje glasu, bolezen pljuč, ki se je razširila na živec, ki oživčuje glasilke.  

Glasilke so lahko vnete, otekle ali pa se pojavijo bolezni kot so benigni vozel na glasilki, 

anevrizma aorte in rakasti tumor. Za zdrav glas potrebujemo zdrave in v delovanju dobro 

usklajene organe, ki sodelujejo pri tvorbi glasu, na kar neposredno vpliva tudi naše čustveno 

stanje (Rosenfeld, 1991). 

Glasovne motnje nastanejo, če se pri fonaciji pojavi: nepopoln stik med glasilkama pri 

nihanju, nepravilno nihanje glasilk vključno z motenim sluzničnim valom ali nepravilnosti v 

odzvočni cevi nad in pod glasilkama. Na kakovost glasu vplivajo tudi dejavniki iz okolja: 

okužbe (virusne, bakterijske, glivične), neugodni mikroklimatski  in neprimerni akustični 

pogoji na delovnem mestu ali doma, škodljive razvade, alergije, zdravila, hormonske motnje, 

disfunkcija vratne hrbtenice, avtoimunske bolezni slinavk itd. Glasovne motnje lahko 

razdelimo na organske in funkcionalne. Pri organskih gre za strukturno okvaro, ki je vzrok 

hripavosti. Funkcionalno glasovno motnjo pa povzroča prekomerna ali napačna raba 

normalnega glasovnega aparata (Hočevar-Boltežar, 2010). 

Pljučne bolezni 

Bolezen dihal je stanje, ki okvari dihalne poti ali sama pljuča. Delimo jih na dve skupini:  

• bolezni, kjer pride do zoženja dihalnih poti in 

• bolezni, kjer pride do okvare pljučnega tkiva. 

V prvo skupino spadajo: 

• Astma je kronična bolezen malih dihalnih poti, ki se pod vplivom določenih snovi 

zožijo, zato je dihanje oteženo. Bronhiji se prehitro vzdražijo oz. so preobčutljivi in 

povzročijo težko dihanje, kašelj, piskanje ali občutek stiskanja v prsih. 

• Kronično obstruktivna pljučna bolezen je bolezen pljuč, ki nastane zaradi vdihanih 

delcev tobačnega dima. Dihalne poti se vnamejo, pojavlja se stalni kašelj in izmečki. 

Sčasoma pride do okvare pljučnih mešičkov, ki propadajo in vodijo v emfizem.  
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• Vnetno spreminjanje dihalne poti. 

V drugo skupino pa spadajo bolezni, ki nastanejo zaradi izgube tkiva pljuč, zmanjšane 

sposobnost pljuč, da se raztegnejo, in zmanjšane zmogljivost pljuč za prenašanje kisika. Te 

bolezni so pljučnica, pljučni rak, pljučna fibroza – brazgotinjenje pljuč (Latkovič, 2010). 

Prehlad 

Prehlad je najpogostejša bolezen, ki pesti ljudi. Je virusna infekcija zgornjih dihalnih poti, ki 

se začne v nosu in nosnih kanalih, razširi pa se lahko v prsni koš. Simptomi zanj so: praskanje 

v grlu, kihanje, glavoboli, bolečine v mišicah in zamašen nos.  Traja štiri do deset dni in zanj 

ne obstaja zdravila (Mindell, 1999). 

Psihična obolenja 

Depresija je čustvena motnja, ki se kaže na različne načine, vpliva pa na človeka v celoti. 

Vpliva na njegovo razpoloženje, počutje, mišljenje, vedenje, obnašanje, samokritičnost, 

spanec, apetit in ostala telesna dogajanja. Ni posledica človekove šibkosti, slabe volje, žalosti, 

zato je ni mogoče premagati le z močjo volje in želje. Za depresivne ljudi je značilno, da 

močno občutijo posamezne zanke in mučnost, ki jih drugi pri njih sploh ne opazijo. Na 

nastanek depresije vpliva troje dejavnikov: prirojene in pridobljene lastnosti ter življenjske 

okoliščine (Kocmur, 2008). 

Shizofrenija je huda duševna motnja, ki spada v skupino psihoz. Kaže se kot motnje 

zaznavanja, mišljenja, čustvovanja, odločanja, volje, koncentracije, neorganiziranega 

razmišljanja, prisluhov in blodenj. Oboleli je pahnjen v psihotičen svet, kjer ima občutek, da 

ga drugi preganjajo, mu sledijo in mu želijo škodovati. Natančen vzrok shizofrenije še ni znan 

(Tavčar, 2010). 

Anksioznost ali tesnoba so strahovi, živčnost ali zaskrbljenost, ki jih ni mogoče povezati z 

nobeno situacijo in se pojavijo brez ustreznega povoda ali v pretiranem obsegu. Psihična 

napetost, razdražljivost in motena koncentracija so najpogostejši psihični znaki. Vzrok za 

anksiozne motnje ni znan. Anksioznost nastane, ko organizem zazna nevarnost, ki se lahko 

pojavi v zunanjem okolju, ali pa je zaznava nevarnosti posledica posameznikovega dojemanja 

informacij. Med psihosocialne vzroke se navaja starše oz. družinsko okolje, ki je pretirano 

zaščitniško in vsiljivo, ter težave z nadzorovanjem vedenja in razpoloženja. Med socialne 
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vzroke spadajo stres v službi, težave v zakonu, neuspeh v šoli in pritiski iz okolice. Dokazani 

so tudi dedni vplivi (Jurčevič, 2011). 

Srčno popuščanje 

Srčno popuščanje je bolezen, posledica nezdravih življenjskih navad. Pojavi se, ko srce ni 

zmožno črpati krvi dovolj učinkovito in ne dostavi telesu zadostne količine kisika in 

hranljivih snovi. Posledica sta utrujenost in težko dihanje, ki sta še posebno izrazita ob 

telesnem naporu. Ker srce ne črpa dovolj krvi, se pojavi zalivanje pljuč s tekočino. Slabši 

pretok krvi skozi ledvice vodi k zadrževanju tekočine v telesu in je vzrok za nastanek oteklin 

(nog, trebuha, notranjih organov). Srčno popuščanje se lahko razvije postopoma ali hitro, 

odvisno od osnovne srčne bolezni in od življenjskega sloga (Keber, 2007). 

Težave s prebavo 

Prebavni sistem je odgovoren za vsrkavanje hranilnih snovi iz hrane in izločanja tistega, kar 

ostane. Mehanizmi sprejemanja in izločanja obsegajo vrsto zapletenih korakov, ki včasih 

odpovedo. Pod običajno prebavo štejemo odvajanje blata od trikrat na dan do enkrat na tri dni. 

O težavah s prebavo govorimo, ko je odvajanje blata zunaj teh mej. 

O zaprtosti govorimo, ko je odvajanje blata manj pogosto in težavno. Običajno se pojavi 

zaradi premalo gibanja, premalo vlaknin v prehrani, nezadostnega pitja tekočin, jemanja 

zdravil, ki upočasnijo prebavo, nepravilnega delovanja ščitnice ali nenadnih sprememb v 

prehranjevanju. 

Driska je večkratno iztrebljanje redkega blata. Najpogosteje je driska posledica različnih 

bolezni, kot so okužbe črevesne sluznice z virusi, bakterijami ali paraziti, posledica živčnosti, 

strahu ali napetosti, slabe absorpcije določene hrane, izzovejo jo lahko različna zdravila 

(odvajala, antibiotiki), lahko je posledica pokvarjene hrane ali prevelike količine alkohola 

(Rosenfeld, 1991).  

Težave s sluhom 

Ušesa so organ za prenašanje zvoka in uravnavanje ravnotežja. Človeški slušni organi so 

sestavljeni iz treh delov: zunanjega, notranjega in srednjega. Bolezni ušes so lahko vnetje, 

tinitus (šumenje), poškodbe bobniča in različne vrste gluhote. Izgubljanje sluha lahko 

povzročijo izpostavljenost glasnemu hrupu, dolgotrajna izpostavitev manjšemu hrupu in 

ateroskleroza, ker preprečuje dotok krvi in hranil v uho (Mindell, 1999). 
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Težave z vidom 

Težave z vidom se pojavijo, ko predmetov ne vidimo dovolj ostro. Pojavljajo se različne 

očesne okvare. 

• Daljnovidnost je očesna napaka, ki nastane zaradi prekratkega očesnega zrkla. 

Daljnovidni ljudje na blizu vidijo megleno. 

• Kratkovidnost je najpogostejša napaka, ki nastane zaradi prevelikega očesnega zrkla. 

Ljudje s kratkovidnostjo dobro vidijo na blizu ter imajo težave z vidom na daljavo.  

• Barvna slepota je nezmožnost zaznavanja razlik med nekaterimi ali vsemi barvami, ki 

jih zaznava večina. 

• Astigmatizem je motnja, ki je posledica neenakomerne ukrivljenosti roženice ali leče. 

Ovira branje in gledanje na blizu ali daleč ter deformira predmete. 

Težave z vidom pa lahko nastanejo tudi zaradi očesnih bolečin, ki so lahko posledica virusne 

okužbe, vnetja očesne veznice, tujka v očesu, vnetje očesnega mešička ali ječmen, posledica 

glavobolov, posledica kroničnega vnetja sinusov, glavkoma ali povečanega očesnega tlaka 

(Rosenfeld, 1991). 

Vnetje sečil 

Vnetje sečil so ena najpogostejših vnetnih obolenj. Pojavljajo se zaradi vdora 

mikroorganizmov v sečila, kjer se razmnožijo in povzročajo vnetje. Običajni povzročitelji so 

bakterije, redkeje tudi glive, virusi in paraziti. Posledica vnetja so moten, v hujših primerih 

gnojen, krvav urin, boleče uriniranje, povečana je  tudi pogostost uriniranja (Mindell, 1999). 
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2. 3.  VARNOSTI IN OHRANITVE ZDRAVJA PRI DELU 

 

Varnost je glavna sestavina vsake dejavnosti, ki jo počnemo v življenju v najširšem smislu. 

Sem spada tudi varnost pri delu (Bilban, 1999).  

Zdravstveno varstvo zaposlenih zajema dejavnosti, ukrepe in akcije, ki jih izvajamo na 

določenem območju in v določenem času za izboljšanje, utrditev in ohranitev zdravja 

zaposlenih, za humanizacijo dela – posameznika in skupine delavcev, za preprečitev in 

zmanjšanje primerov poškodb, obolenj ter invalidnosti, za zgodnje razpoznavanje ter hitro in 

uspešno zdravljenje bolezni; posebej še bolezni v zvezi z delom ter za kompleksno 

rehabilitacijo obolelih in poškodovanih (medicinska, psihološka, poklicna in socialna 

rehabilitacija) (Bilban, 1999).  

Zakonski predpisi o varnosti in zdravju pri delu v Republiki Sloveniji so bili izdani 24. maja 

2011. V njem so zapisane pravice in dolžnosti delavcev in delodajalcev v zvezi z varnim ter 

zdravim delom, ukrepi za uresničevanje le-tega ter organi pristojni za varnost in zdravje pri 

delu (Uradni list RS, št. 43/2011). 

 

Z delom povezane bolezni  

 

Z delom povezane bolezni še niso natančno definirane. Pri nas jih delimo na poklicne bolezni, 

bolezni v zvezi z delom, sum na poklicno bolezen, poklicne bolezni z medicinskega vidika in 

poklicne bolezni z medicinskega in pravnega vidika (Bilban, 1999). 

»Poklicne bolezni so bolezni, povzročene z daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa 

in delovnih razmer na določenem 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). 

V Sloveniji imamo seznam poklicnih bolezni, v katerem so navedene bolezni in škodljivi 

dejavniki iz delovnega okolja, ki povzročajo številne spremembe na zdravju delavcev. Podana 

so tudi dela, pri katerih se poklicne bolezni pojavljajo, in pogoji za priznanje le-teh kot 

poklicne (Bilban, 1999). 
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Bolezni v zvezi z delom so bolezni, kjer je vir obremenitve pretežno pri poklicnem delu, manj 

zunaj njega. Ker bolezen ni na seznamu poklicnih bolezni, jo lahko opredelimo le z 

zdravstvenega in ne s pravnega vidika. Najdemo jih v nekaterih poklicih, kjer delovne 

razmere nimajo direktnih dejavnikov na bolezen. Bolezni so namreč lahko vzrok različnih 

dejavnikov, ki jih ni mogoče natančno definirati in opredeliti. Strokovnjaki Svetovne 

zdravstvene organizacije jih opredelijo v skupine: psihosomatskih bolezni, z delom povezanih 

bolezni, psihogenih motenj, kroničnih obolenj respiratornega sistema, okvar lokomotornega 

aparata in arterijske hipertenzije (Bilban, 1999).   

Sum na poklicno bolezen – tu gre za bolezen s seznama, vendar zanjo niso izpolnjeni vsi 

strokovni in pravni kriteriji za priznanje (Čili za delo, 2007).  

Poklicne bolezni učiteljev 

Poklicne bolezni učiteljev niso jasno definirane in niso določene na seznamu poklicnih 

bolezni. Vendar pa so evropski socialni partnerji ETUC1, UNICE/UEPME2 in CEEP3 8. 10. 

2004 podpisali Okvirni sporazum o stresu v zvezi z delom, s katerim naj bi stres uvrstili na 

seznam poklicnih bolezni (Slivar, 2009). 

Čeprav na seznamu poklicnih bolezni ni bolezni, ki bi bile povezane z učiteljskim poklicem, 

so leta 1966 v Parizu na posebni medvladni konferenci sprejeli Priporočila o statusu učiteljev, 

ki določajo učiteljem posebne pravice tudi v povezavi z zdravstvenim varstvom in podporo v 

primeru bolezni: 

• V krajih, kjer ni zagotovljena medicinska oskrba, morajo šole učiteljem plačati 

prevozne stroške do medicinske oskrbe. 

• Pravico do bolniške podpore imajo vsi učitelji v času, ko so nesposobni za opravljanje 

dela.  

• Bolniška podpora jim pripada od prvega dne bolezni naprej. 

• Če je bolezen dolgotrajna in učitelji med zdravljenjem ne smejo biti v stiku z učenci, 

jim bolniško podporo lahko izplačajo za določeno ali celotno obdobje zdravljenja. 

                                                 

1 Evropska konfederacija sindikatov 
2 Unija industrijskih in delodajalskih konfederacij Evrope 
3 Evropski center za javna podjetja 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                 Lavrič Katja;diplomsko delo 
 

- 35 - 
 

Med poklicne bolezni učitelja bi teoretično lahko spadale glasovne motnje. Glasovne motnje 

teoretično lahko predstavljajo poklicno bolezen, če je kakovosten glas bistven za opravljanje 

poklica in če oseba večino svojega delovnega časa govori. Med stalne uporabnike glasu 

spadajo: elitni glasovni izvajalci, profesionalni glasovni uporabniki (med katere spadajo tudi 

učitelji) in neglasovni profesionalci. Glasovno motnjo bi se priznalo kot poklicno bolezen v 

primeru, če je imela oseba pred začetkom opravljanja dela z glasovno obremenitvijo 

popolnoma zdrav vokalni aparat in primerno tehniko fonacije ter govora. Glasovna motnja bi 

se morala pojavljati vedno ob delu in se s časom prebitim na delu, slabšati. Preko vikenda ali 

na dopustu bi se morala glasovna motnja izboljšati ali celo izginiti, po vrnitvi na delo pa 

ponovno pojaviti (Hočevar-Boltežar, 2010). 

 

Delovni pogoji učiteljev 

 

Na varnost in ohranitve zdravja pri delu v veliki meri vpliva delovno okolje. Za zdravo 

delovno okolje morajo biti urejeni organizacijski, psihosocialni, kemični, ergonomski in 

biološki pogoji. Različni poklici potrebujejo različno prilagojeno delovno okolje. Med urejene 

delovne pogoje učiteljev spadajo predvsem organizacijski, psihosocialni in ergonomski pogoji 

(Čili za delo, 2007). 

Organizacijski pogoji so pravila, kjer ima vsak posameznik jasno opredeljeno vlogo, vsebino 

dela, opredeljen delovni čas, določene pristojnosti in odgovornost. Vsebina dela mora biti 

jasno opredeljena, ne sme se ves čas spreminjati ali pa postati monotona, enolična. V modelu 

organiziranosti morajo biti tudi jasno opredeljene pristojnosti posameznika in njegovo lastno 

vplivanje nanje. Navodila za delo morajo biti podana jasno in se strogo upoštevati, da lahko 

delo poteka učinkovito (Čili za delo, 2007).  

Delovni čas odločilno vpliva na obremenjenost. Fiziološko gledano je najprimernejši delovni 

čas med osmo in osemnajsto uro, z vmesnimi počitki, ki trajajo približno eno uro. Delovni čas 

učitelja je deljen, v veliki meri je odvisen od tega, kako si ga prilagodi sam. Poučevanje 

poteka v šoli v dopoldanskem času, vendar se učiteljevo delo ne konča z delom v šoli. 

Priprave in načrtovanje potekajo po končanem pouku in učitelj mora biti dovolj odgovoren, 

da si delo razporedi tako, da niso motene njegove potrebe po prostem času, družinskem in 

družabnem življenju (Bilban, 1999). 
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Psihosocialni dejavniki vplivajo na preobremenjenost in stres zaradi socialnih in 

organizacijskih pogojev dela. Pomembni so ustrezni medsebojni odnosi in komunikacija med 

sodelavci, odnosi v hierarhiji, prilagajanja in lojalnost (Čili za delo, 2007). 

Med ergonomskimi dejavniki za normalno delovanje učitelja so pomembni vplivi 

osvetljenosti, hrupa in toplote: 

Osvetljenost delovnega mesta je eden najpomembnejših dejavnikov delovnega okolja. 

Razsvetljava je lahko dnevna, umetna ali kombinirana. Pomembno je, da zagotavlja zadostno 

osvetljenost na delovnem mestu, enakomerno osvetljenost prostora, pravilno barvo in smer 

svetlobe, naravni razpored senc in zasenčenost proti direktnemu vpadu sončne svetlobe. 

Delovno mesto mora biti dovolj in pravilno razsvetljeno, da je vidnost zadostna in da vid ni 

preobremenjen. Primarna je naravna osvetlitev, zato mora imeti delovno mesto zadostno 

površino le-te. Zgodaj zjutraj, pri oblačnem dnevu, kadar je naravna osvetljenost premajhna, 

jo moramo dopolnit z umetno razsvetljavo. Pravilna razsvetljava vpliva tudi na delovno 

učinkovitost. Optimalna razsvetljava je pomembna za zdravje delavcev: ohranitev normalnega 

vida, zmanjšanje števila nezgod, izboljšanje produktivnosti in kakovosti, vzdrževanje čistoče 

in osnovne higiene (Bilban, 1999). 

Hrup je vsak nezaželen ali neprijeten zvok, ki vpliva na zdravje in počutje ljudi. Zmanjšuje 

produktivnost, kjer je pomembna zbranost in pozornost. Škodljivi učinki hrupa na zdravje so 

odvisni od: ravni zvoka, ki jo merimo v decibelih (dBA), frekvence zvoka, ki jo merimo s 

hertzi (Hz), časa izpostavljenosti, oblike zvoka, vsebine zvoka in individualne občutljivosti. 

Ljudje so na zvok različno občutljivi, poleg tega je odnos do zvoka odvisen od trenutne 

dejavnosti človeka, obdobja dneva in od psihičnega stanja. 10 % ljudi je čezmerno občutljivih 

na hrup. Glavni viri hrupa so delovno okolje, zunanje okolje in rekreativne dejavnosti (prav 

tam). 

Škodljive učinke hrupa razdelimo v dve skupini. Ekstrauralni učinki ali učinki, ko hrup vpliva 

na organizem v celoti in se lahko pojavijo že pri nižji ravni hrupa (30 – 70 dBA). Učinki so 

lahko zaprtje ali driska zaradi gibanja želodca, draženje želodčne sluznice s posledičnim 

vnetjem, izločanje hormonov, padec telesne temperature, razširitev zenic in motnje v 

prekrvavitvi številnih notranjih organov. Še bolj očitne so motnje v delovanju možganov: 

raztresenost, razdražljivost, duševna labilnost, slabša pozornost, upadla motivacija in 

slabšanje medsebojnih odnosov. Možen je pospešen razvoj ateroskleroze in posledično 
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srčnega infarkta ter možganske kapi. Povzroča lahko povišano raven holesterola in hormonov 

stresa (prav tam).  

Druga skupina so auralni učinki ali vplivi hrupa na okvaro ali izgubo sluha. Te okvare so: 

• Akutna poškodba sluha zaradi hrupa, ki nastane zaradi izpostavljenosti zelo visokemu 

hrupu (več kot 120 dBA nekaj minut ali 135 dBA nekaj sekund). Prvi znaki so 

šumenje ali piskanje v ušesih. Kasnejše posledice so lahko zaznavna ali mešana 

naglušnost, večinoma enostranska, delno je lahko tudi povratna.  

• Poškodba bobniča, srednjega ali notranjega ušesa je prav tako posledica zaradi 

nenadne izpostavljenosti visokemu hrupu. Pride lahko do prevodne ali mešane 

naglušnosti zaradi raztrganine bobniča, poškodbe slušnih koščic ali mehanske okvare 

notranjega ušesa. 

• Kronična naglušnost je najpogostejša poklicna naglušnost, ki nastane zaradi trajne 

izpostavljenosti (več kot tri leta) predpisani mejni vrednosti hrupa (85 dBA) (Čili za 

delo, 2007). 

Čeprav delo učitelja ne spada med delovna okolja z veliko toplotne obremenitve, je vseeno 

pomembno, da le-ta deluje v toplotnem udobju. Toplotno udobje je definirano kot stanje, v 

katerem človek ne čuti ne hladu ne vročine, gibanje zraka je prijetno oz. ga sploh ne čutimo, 

zrak ni ne suh ne vlažen in nošenje obleke ne čutimo kot nadlogo. Če v danih razmerah ni 

dosežena stopnja udobja, skušamo najti rešitev, ki je običajno lahko le odprto ali zaprto okno 

ali pa dodan ali odvzet kos oblačila (Bilban, 1999). 

Glas je najpomembnejše delovno orodje vsakega pedagoga. Brez glasu učitelj ne more početi 

svojega dela. Vsaka sprememba glasu je opazna in lahko močno oteži delo učitelja. Na glas 

negativno vplivajo posledice nezdravega življenjskega stila. Čist glas uničuje kajenje, 

klimatski vplivi (vročina, mraz), slabe prehranjevalne navade ter njihove posledice (refluks), 

alkohol, mrzle gazirane pijače, velik vpliv na glas pa ima tudi stres. Na kakovost glasu 

vplivajo tudi pogoji na delovnem mestu, večja možnost okužb in neprimerni akustični pogoji 

v službi. Higiena glasu in vaje za čist glas lahko močno izboljšajo čistost glasu.  (Frostová, 

2010).  
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Bolniški stalež 

 

Bolniški stalež ali bolniška odsotnost ali začasna nezmožnost za delo pomenijo začasen 

izostanek z dela zaradi bolezni, poškodbe pri delu ali zunaj njega, nege ali spremstva 

družinskega člana. Je pravica vsakega delavca, da izostane z dela, ko ga ni zmožen opravljati, 

in da v tem času prejme nadomestilo plače. Vzroke bolniške varnosti delimo na medicinske in 

nemedicinske. Med medicinske spadajo bolezni, poškodbe, medicinske raziskave in 

preiskave, spremstvo družinskega člana, nosečnost, nega in porodniški dopust. Med 

nemedicinske pa uvrščamo dejavnike okolice, povezane z delovno organizacijo, družino, 

družbeno skupnostjo in dejavnike povezane z delavcem, ki niso strogo medicinski. Bolniški 

stalež je posebna, družbeno dogovorjena oblika socialne varnosti, ki naj bi prispevala k 

bolnikovi ozdravitvi. Počitek omogoča, da se vsa energija usmerja v obrambne sposobnosti 

organizma, da hitreje premaga bolezni in zaceli poškodbe. Za ocenjevanje začasne 

nezmožnosti za prvih 30 koledarskih dni je pristojen osebni zdravnik zavarovane osebe, za 

daljšo odsotnost pa zdravniška komisija, ki je izvedenski organ Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (Bilban, 1999).  

Bolniški stalež opisujemo s kazalci, kot so: 

• število primerov – vsi primeri, ki imajo zaključen bolniški stalež v opazovanem letu, 

• število izgubljenih koledarskih dni – vsi dnevi odsotnosti z dela za eno zaključeno 

diagnozo v opazovanem obdobju, 

• % bolniškega staleža (% BS) – dnevni odstotek izostanka z dela na enega 

zaposlenega delavca; pri katerem delovna organizacija upošteva delovne dneve, 

zdravstvena skupnost plačane dneve in vse dni zdravljenja, 

• indeks onesposabljanja ali srednje trajanje odsotnosti z dela v dnevih na enega 

aktivnega zavarovanca (IO), 

• indeks teže ali povprečno trajanje ene odsotnosti (IT), 

• indeks frekvence ali pogostost odsotnosti z dela na sto aktivnih zavarovanih 

delavcev v enem letu (IF) (prav tam). 
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Preventiva za ohranjanje zdravja 

 

»Preventivni zdravstveni pregledi se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne 

zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod (pri delu in izven dela), poklicnih bolezni, bolezni v 

zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti, predvsem zaradi bolezni gibal, duševnih  motenj 

ter bolezni srca in ožilja« (Bilban, 1999, str. 509). 

S preventivnimi pregledi se ugotavlja zdravje delavca in zmožnosti za opravljanje dela. 

Pregled lahko delavci opravijo v pooblaščenih zdravstvenih domovih, v dispanzerjih za 

medicino dela, prometa in športa, Inštitutih za medicino dela, prometa in športa s svojimi 

enotami ter pri pooblaščenih zasebnih zdravnikih (Bilban, 1999). 

Preventivni zdravstveni pregledi so: 

• Predhodni preventivni pregledi ugotavljajo zdravje in zmožnosti delavca za 

opravljanje predvidenih del na določenem delovnem mestu. Opravljajo se pred prvim 

nastopom dela, po šestmesečni prekinitvi, pred razporeditvijo na drugo delo in pri 

delavcih, ki odhajajo na daljše strokovno usposabljanje.  

• Obdobni preventivni zdravstveni pregledi ugotavljajo in spremljajo splošno 

delavčevo zdravstveno stanje ter ocenjujejo njegove zmožnosti za nadaljnje delo. 

• Usmerjeni obdobni ali ciljani preventivni zdravstveni pregledi odkrivajo povečano 

sedanjo notranjo izpostavljenost in obremenjenost ter zgodnje učinke škodljivosti in 

ocenijo delazmožnost in ukrepe za sanacijo razmer na delovnem mestu (prav tam). 

Delodajalec mora ob preventivnem zdravstvenem pregledu poleg ostalih stvari predložiti tudi 

napotnico. Na podlagi pravilno izpolnjene napotnice se lahko sklepa o duševnih in telesnih 

obremenitvah ter ekoloških škodljivostih in zdravstvenih zahtevah delovnega mesta. 

Napotnica vsebuje osebne podatke o delavcu, njegovi izobrazbi, poklicu in delovnem mestu, 

za katerega je bil poslan na pregled. Naveden je namen pregleda in opis dela ter delovnega 

mesta. Sledi opis delovnih razmer in opis stopnje in trajanja telesnih, senzornih, 

psihomotornih in duševnih obremenitev. Stopnja in trajanje obremenitve sta ocenjeni na 

osnovi ustrezne analize in strokovne zdravstvene ocene delovnih mest (prav tam). 

Delavec mora ob vsakem preventivnem zdravstvenem pregledu predložiti zdravstveno 

izkaznico in osebno izkaznico. Po končanem pregledu mora zdravnik v treh dneh obvestiti 
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delodajalca, delavca in njegovega izbranega zdravnika o oceni delazmožnosti, v tridesetih 

dneh pa mora posredovati zaključno poročilo z oceno zdravstvenega stanja (prav tam). 

Ocena zdravstvenega stanja vsebuje oceno zdravstvenega stanja, ki je opredeljena v štirih 

stopnjah. Zdravje je v mejah normale, opazijo se lažje okvare zdravja, srednje težke okvare in 

težke okvare, kjer je življenje osebe že ogroženo (prav tam). 

Ocena delazmožnosti pa opredeli delavca kot zmožnega za predlagano delo, zmožnega z 

omejitvami, začasno nezmožnega, nezmožnega ali zmožnega za drugo delo. Ocena 

delazmožnosti ni opredeljena, če ni na voljo ustreznih podatkov o delovnem mestu, ni 

strokovne zdravstvene ocene delovnega mesta, ni končanega zdravljenja ali rehabilitacije in 

neopravljenih raziskav v celoti (prav tam). 

Delavec je obveščen o rezultatih preventivnega zdravstvenega pregleda. Podani so nasveti in 

navodila za izboljšanje zdravstvenega stanja oziroma ohranitev delazmožnosti (prav tam). 
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2. 4.  REZULTATI DOSEDANJIH RAZISKAV NA TEM PODROČJU 

 

Raziskave, ki jih opravljajo na Inštitutu za varovanje zdravja 

 

Raziskave v zvezi z zdravjem, pogostosti različnih bolezni, odstotkom bolniškega staleža in 

vzrokov zanj se opravljajo na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije. Njihov 

glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike 

Slovenije (Inštitut za varovanje zdravja, 2010). 

 

Podatki o bolniškem staležu 

Podatki o bolniškem staležu so pomemben vir informacij o zdravstvenem stanju aktivne 

populacije. Zbirajo se glede na Potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki se za statistične 

raziskave zapišejo na magnetni medij. Potrdilo poleg osebnih podatkov obolelega vsebuje tudi 

podatke o trajanju in vzroku odsotnosti, ocene stanja, datuma začetka in konca obolenja itd. 

Zapisani podatki se nato posredujejo od izvajalcev zdravstvene dejavnosti na Zavod za 

zdravstveno varstvo. Za analize podatkov na socialno medicinski način se uporabi število 

primerov, število izgubljenih koledarskih dni, % bolniškega staleža (BS), indeks 

onesposabljanja (IO), indeks frekvence (IF), resnost (R). Podatki se nato posredujejo na 

Inštitut za varovanje zdravja, ki jih natančno obdela (Inštitut za varovanje zdravja, 2010). 

Inštitut za varovanje zdravja (2010) je objavil raziskavo o bolniškem staležu v Sloveniji v letu 

2010. Ugotovljeno je bilo, da je v Sloveniji največ primerov odsotnih z dela zaradi nege 

družinskega člana, največ primerov je zbolelo za bolezni dihal. Največ moških je bilo 

odsotnih zaradi bolezni dihal, najdlje časa so bili odsotni zaradi bolezni mišičnokostnega 

sistema in vezivnega tkiva. Enako pri ženskah. Po podatkih raziskave o bolniškem staležu je 

največ odsotnih dni povzročila bolezen mišičnokostnega sistema in vezivnega tkiva. Zaradi 

bolezni je bilo v letu 2010 odsotnih 486761 ljudi, 285285 žensk in 201476 moških, odsotni so 

bili 9147478 dni. V izobraževanju je bilo odsotnih 74975 oseb, 8000 moških in 66975 žensk, 

ki so bili odsotni 907919 dni. 
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Republiški odstotek BS v Sloveniji v letu 2010 je bil 4,1 %, v Obalno-kraški regiji 4,5 %. Za 

moške je BS v Sloveniji v letu 2010 bil 3,5 %, v Obalno-kraški regiji 3,5 %. Za ženske v 

Sloveniji 4,8 %, v Obalno-kraški regiji 5,7 %, kar je tudi najvišji odstotek glede na regije.   

Leta 2012 so na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije opravili raziskavo, katere 

namen je bil pridobiti informacije o zdravstvenem stanju aktivne populacije, spremljanje in 

analiziranje vzrokov bolniške odsotnosti, poročanje stanja mednarodnim organizacijam itd. V 

raziskavo so zajeti podatki od leta 2001 do leta 2011 (prav tam). 

Podatki o odstotku bolniškega staleža kažejo, da je bilo med letoma 2001 in 2011 najvišji 

odstotek bolniškega staleža leta 2003 in 2004 (4,8 % BS), leta 2010 pa najnižji (4,1 % BS). V 

primerjavi med spoli je vsako leto za približno 1,2 % BS višji pri ženskah. Moški imajo 

največ izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega zaradi poškodb (4,8 dni), ženske pa 

zaradi mišičnokostnih bolezni (3,5 dni) (Jeren, 2012). 

Leta 1992 so iz sekcije za preventivno medicino slovenskega zdravniškega društva izdali 

zbornik prispevkov o načinu življenja in zdravja. Med prispevki je tudi analiza zdravja 

slovenskega prebivalstva. Rezultati pokažejo, da je najpogostejši problem zaradi katerega 

ljudje obiščejo zdravnika bolezen dihal, sledijo mu težave z obtočili in poškodbe. Obiski 

zdravnika so najpogostejši po letu 65 (Švab, & Zaletel Kragelj, 1992). 

 

 Podatki o zdravstvenih razmerah v Ljubljani 

Podatki o zdravstvenih razmerah v Ljubljani so razdeljeni na različne tematike. Tematike, ki 

so skladne z našo raziskavo, so naslednje: kajenje, nepravilna prehrana in debelost, telesna 

dejavnost in hipertenzija ali zvišan krvni tlak (Ravnik, 1996). 

a. Kajenje  

Podatki Svetovne zdravstvene organizacije nam povedo, da kajenje povzroči nastanek 90 % 

vseh obolenj za pljučnim rakom, 75 % za kronično obstruktivno pljučno boleznijo in 25 % za 

boleznijo srca in ožilja. Kljub vsem opozorilom podatki kažejo, da se tobak še vedno 

uporablja v prevelikih količinah. Rezultati raziskave kažejo, da je leta 1990/91 v Ljubljani 

kadilo 42 % ljudi, leta 1994/95 pa 37,8 %. Čeprav se je odstotek vidno zmanjšal, še vedno 

kadi preveč ljudi, lahko bi ocenili, da je v Ljubljani bilo v letu 1995 kar 125.000 odraslih 

kadilcev. Med temi je bilo največ mladih med 25. in 34. letom starosti.  
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b. Nepravilna prehrana in debelost 

Nepravilna prehrana vodi k razvoju številnih obolenj, zlasti bolezni srca in ožilja, sladkorne 

bolezni in nekaterih vrst raka. Podatki raziskave kažejo, da je delež Ljubljančanov, ki se 

nepravilno prehranjujejo, visok. To ima velik vpliv na prekomerno telesno maso, debelost. V 

Ljubljani je bilo v letu 1990/91 kar 57 % predebelih moških in 49 % predebelih žensk. 

Podatki opozarjajo, da se delež prebivalstva s prekomerno maso z leti povečuje. Starejši kot 

so ljudje, več imajo težav prekomerno telesno maso.   

c. Telesna dejavnost 

Telesna dejavnost je zelo pomembna tako za fizično kot za psihično zdravje. Podatki o telesni 

dejavnosti Ljubljančanov nakazujejo, da so le ti premalo dejavni. Med telesno dejavne sodijo 

vsi tisti, ki so športno aktivno vsaj 2-krat do 3-krat tedensko po 60 minut. Analiza rezultatov 

prikazuje, da je kar 17 % Ljubljančanov popolnoma nedejavnih, 49 % pa se s telesno 

dejavnostjo ukvarja premalo pogosto ali premalo časa ali pa premalo intenzivno, da bi 

ohranjali in krepili svoje zdravje. 

d. Zvišan krvni tlak 

Zvišan krvni tlak je pomemben dejavnik tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja. Ljudje z 

zvišanim krvnim tlakom so od 3- do 4-krat bolj ogroženi zaradi koronarne bolezni in 7-krat 

bolj zaradi nastanka možganske kapi. Rezultati pregledov iz leta 1990/91 so pokazali, da ima 

nenormalni krvni tlak 40 % pregledanih. Od tega je imelo 19 % zvišan krvni tlak, mejnega pa 

20 % pregledanih (Ravnik, 1996). 

 

 Nacionalna anketa o varovanju zdravja in zdravstvenem varstvu  

V Sloveniji je bila leta 2007 izvedena Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu, ki jo je 

izvedel Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) v sodelovanju s Statističnim uradom Republike 

Slovenije (SURS). Anketa zajema splošno počutje prebivalstva, najpogostejše bolezni in 

okvare, obisk zdravnikov ter delež kadilcev. 

a. Splošno počutje 
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Skoraj dve tretjini (61,8 %) prebivalcev Slovenije sta ocenili svoje zdravstveno stanje kot 

dobro ali zelo dobro, 27,1 % ga je ocenilo kot srednje dobro in manj kot desetina anketirancev 

kot slabo ali zelo slabo. 

b. Bolezni in bolezenska stanja 

V anketi so bile navedene različne bolezni in bolezenska stanja. Tri četrtine (76,3 %) 

prebivalcev ima oz. je že imelo vsaj eno izmed navedenih bolezni ali bolezenskih stanj. 

Največ oseb (40,7 %) je imelo oz. so že kdaj imele bolečine v križu ali druge kronične okvare 

hrbta. Drugo najpogostejše bolezensko stanje je hipertenzija ali zvišan krvni tlak. S to težavo 

se spopada 26,3 % prebivalstva. Sledijo bolečine v vratu ali druge kronične okvare vratu (20,1 

%), močan glavobol, migrena (15,7 %), alergija (15,3 %), revmatoidni artritis (12,7 %) in 

trajna poškodba ali okvara zaradi posledic nezgode (10,5 %). Preostale bolezni ali bolezenska 

stanja so bila manj pogosta, imelo jih je manj kot desetina prebivalstva. 

c. Obisk zdravnika 

V letu 2007 je v Sloveniji zobozdravnika osebno obiskala dobra polovica (55,4 %) 

prebivalcev, s splošnim zdravnikom se je posvetovalo 69,8 % anketirancev, z zdravnikom 

specialistom pa 44,2 %.  

d. Kajenje 

Rezultati raziskave so pokazali, da je v Sloveniji v letu 2001 kadilo 23,7 % oseb, leta 2007 pa 

24,9 %, od tega se je 6 % prebivalstva opredelilo za občasne kadilce (Božič, 2009). 

 

Raziskava »Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih 

prebivalcih Slovenije« 

 

Raziskava Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije je 

potekala v letu 2001 in velja za prvo obsežno raziskavo v Sloveniji, s katero strokovnjaki 

raziskujejo z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev na državni in območni ravni. 

Projekt poteka v okviru mednarodnega programa za boj proti nalezljivim boleznim. Namen 

raziskave je ugotoviti, kakšen z zdravjem povezan vedenjski slog imajo prebivalci glede na: 

kadilske, prehrambne in gibalne navade, obnašanje povezano z varnostjo, navade koriščenja 
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nekaterih zdravstvenih storitev ipd. Rezultati raziskave naj bi služili kot opora pri načrtovanju 

strategij in programov, povezanih z varovanjem zdravja prebivalcev Slovenije.  

a. Tvegano stresno vedenje 

Stres sam po sebi ni škodljiv in ga nujno potrebujemo za učinkovito in ustvarjalno delo. 

Problem nastane, če stresa ne znamo obvladati, če stresne situacije postanejo prepogoste, če 

se stresne situacije kopičijo in če se s stresom ne spopademo učinkovito. Vse te situacije 

lahko vodijo v različne bolezni. Rezultati raziskave kažejo, da občutek napetosti, stresa ali 

velikega pritiska pogosto občuti 20,6 % anketirancev. Z nekaj truda jih stresne in napete 

situacije obvlada 65,0 %, večji napor pri obvladanju le-teh čuti 15,7 % anketirancev. Odstotek 

tveganega stresnega vedenja je višji med ženskami, saj tvegano stresno vedenje doživlja 27,0 

% žensk in 21,0 % moških. Odstotek anketirancev s tveganim stresnim vedenjem narašča do 

vključno starostne skupine 40–49 let (28,6 %), nato upada in doseže najnižjo raven v starostni 

skupini 60–64 let (17,2 %). Odstotek tveganega stresnega vedenja je višji pri aktivno 

zaposlenih anketirancev (25,5 %) kot v skupini, v kateri so zajeti študentje, gospodinje in 

upokojenci (21,2 %). 

b. Kajenje 

Svetovne raziskave ugotavljajo, da se v razvitem svetu pripisuje kajenju približno 20 % vseh 

smrti. Glavni vzrok smrti kadilcev so bolezni srca in ožilja. Razširjenost pojava v Sloveniji z 

leti upada. V raziskavi Slovensko javno mnenje je bilo leta 1990/91 v Sloveniji 42,0 % 

kadilcev, leta 1994 je kadilo 28,2 % vprašanih, leta 1996 je bil delež kadilcev 26,5 %, leta 

1999 je kadilo 24,5 % vprašanih in leta 2001 je bilo 23,7 % kadilcev. V raziskavi Dejavniki 

tveganja za nenalezljive bolezni je bilo stanje sledeče: nikoli ni kadilo 52,2 % anketirancev, 

sedaj ne kadi, a so kadili prej, 24,0 % anketirancev in sedaj kadi 23,7 % anketirancev. 

Odstotek kadilcev za leto 2001 je višji med moškimi (28,1 %) kot med ženskami (20,1 %). 

Odstotek kajenja narašča do starostne skupine 30–39 let, nato pa začne upadati. Povezanost 

kajenja s stopnjo izobrazbe kaže, da je odstotek kajenja najvišji v skupini s poklicno 

izobrazbo (27,8 %) in najnižji v skupini z visoko izobrazbo (15,9 %).  

c. Telesna (ne)dejavnost 

Telesna dejavnost je individualna telesna aktivnost, pri kateri gre za gibanje lastnega telesa s 

pomočjo skeletnih mišic, ob katerih se porablja energija. Na podlagi številnih raziskav lahko 

sklepamo, da je telesna (ne)dejavnost močno povezana z zdravjem. Neaktivnost je lahko 
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dejavnik, ki privede do zdravstvenih težav, povečanje športne aktivnosti pa lahko izboljša 

zdravstvene težave. Rezultati ankete kažejo, da se redno (ne glede na intenzivnost) s športom 

ukvarja 82,5 % anketirancev. Telesno nedejavnih je več anketiranih žensk (18,9 %) od 

moških (13,3 %). 

d. Prekomerna prehranjenost in debelost 

Prekomerna prehranjenost je opredeljena kot pojav, pri katerem je teža telesa večja od 

normalne teže za določeno telesno višino in spol. Skrajno stanje prekomerne prehranjenosti 

imenujemo debelost. Svetovna zdravstvena organizacija je leta 1997 po dolgih letih potrdila, 

da je debelost bolezen. Ta zdravstveni problem nastane zaradi porušenega ravnotežja v 

daljšem časovnem obdobju. Vzrok porušenja je lahko posledica različnih dejavnikov: 

vedenjski, okoljski in dedni. Debelost velja za drugi (za kajenjem) odstranljivi vzrok 

prezgodnje umrljivosti pri odraslih, kajti povezana je s številnimi drugimi kroničnimi bolezni. 

Podatki pridobljeni iz raziskave nam sporočajo, da je med odraslimi prebivalci Slovenije 39,6 

% prekomerno prehranjenih in 15,0 % debelih prebivalcev. Odstotek prekomerne 

prehranjenosti je mnogo višji pri moških (50,0 %) kot pri ženskah (30,9 %) 

e. Sladkorna bolezen 

Sladkorna bolezen je splošno ime za skupino heterogenih presnovnih motenj oziroma bolezni, 

ki jih povzroča pomanjkanje izločanje inzulina, njegovo pomanjkljivo delovanje ali oboje. 

Prevalenca sladkorne bolezni v zadnjih desetletjih nenehno in hitro narašča. S to boleznijo se 

sooča 4,3 % vseh anketirancev. Tolikšen delež je skladen s splošnimi mednarodnimi ocenami 

o pogostosti te bolezni v razvitih delih sveta.  

f. Zvišan krvi tlak ali hipertenzija 

Zvišan krvni tlak sodi med poglavitne neodvisne dejavnike tveganja za nastanek, 

napredovanje in pojavljanje zapletov bolezni srca in ožilja. Bolezen je značilna predvsem za 

razviti svet. Glede na rezultate raziskave ugotovimo, da se s hipertenzijo sooča 18,8 % vseh 

anketirancev. Rezultati kažejo, da se odstotek visokega krvnega tlaka zvišuje glede na starost. 

Starejši kot so anketiranci, višji je odstotek visokega krvnega tlaka.  

g. Angina pektoris in miokardni infarkt 

Srčne bolezni predstavljajo v razvitem svetu najpogostejši vzrok umrljivosti zaradi bolezni 

obtočil. Angina pektoris označijo bolečino v prsih, ki je posledica nezadostne preskrbe srca s 
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krvjo oziroma s kisikom. Zapora katere izmed vej koronarne arterije privede do odmrtja 

tistega predela srčne mišice, ki mu je prizadeta žila dovajala kri in z njo kisik ter hranila. Tako 

bolezensko stanje pa imenujemo miokardni (srčni) infarkt. Stopnja angine pektoris v Sloveniji 

je zelo visoka. Omenjeno bolezensko stanje je bilo ugotovljeno pri 5,1 % anketirancev, 

miokardni infarkt pa pri 0,8 % anketirancev.  

h. Možganska kap 

Možganska kap je na tretjem mestu najpogostejših vzrokov za umrljivost v industrializiranem 

svetu. V Sloveniji je splošna ocena stopnje možganske kapi oziroma njenih posledic, 

ugotovljena z raziskavo Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih 

Slovenije, 0,9 %. Rezultati ankete kažejo, da je odstotek možganske kapi mnogo višji med 

moškimi (1,2 %) kot med ženskami (0,6 %) (Fras, Maučec-Zakotnik, Zaletel-Kragelj, 2004). 

 

Diplomska dela 

 

 Učitelji in učenci od 1. do 4. razreda osnovne šole o zdravem načinu življenja 

Diplomsko delo obravnava učitelje razrednega pouka iz Ljubljanske regije. Raziskava se 

natančneje poglobi v naslednja področja, ki so povezana z našo raziskavo: športno rekreacijo, 

način prehranjevanja, pogostost poseganja po poživilih in mnenja o zdravem načinu življenja 

(Jevšnik, 1996). 

Pomembni povzetki glede na področje raziskave. 

a. Športna rekreacija 

 

Večina učiteljev (58,3 %) se s športom ukvarja manj kot 3 ure tedensko, kar je premalo za 

ohranitev zdravja. Najpogostejša športna rekreacija, s katero se učitelji ukvarjajo je hoja oz. 

sprehod v naravi, s tem se ukvarja 41,7 % anketiranih učiteljev. Glavni namen ukvarjanja s 

športno rekreacijo je za učitelje večja telesna kondicija. 

 

b. Način prehranjevanja 
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Rezultati raziskave kažejo na to, da se učitelji zavedajo, kakšna je zdrava prehrana, vendar 

imajo kljub temu veliko nezdravih navad. Kar 56,9 % učiteljev ne zajtrkuje. Več kot polovica 

učiteljev na dan zaužije 3 obroke ali manj, kar je premalo za zdravje. Vendar pa kar 72,2 % 

učiteljev je raznovrstno hrano. Podatki raziskave kažejo, da 84,7 % učiteljev popije manj kot 

3 litre vode na dan. Odrasel človek bi moral dnevno popiti 3 – 5 litrov vode na dan.  

c. Pogostost poseganja po poživilih 

Učitelji se prepogosto podrejajo poživilom in nezdravim substancam. Skoraj polovica 

učiteljev (44,4 %) redno kadi, 79,2 % učiteljev vsak dan pije kavo. Podatki o zaužitju 

alkoholnih pijač pa kažejo na to, da večina učiteljev (90,3 %) le redko ali nikoli ne zaužije 

alkoholne pijače. 

d. Mnenje o načinu življenja 

Kar 56,9 % učiteljev meni, da ne živijo zdravo. Za to navajajo različne vzroke: premalo 

gibanja, preobremenjenost v službi in doma, neredno prehranjevanje, stres, zasvojenost z 

nikotinom in kofeinom (prav tam). 

 

 Športne poškodbe, zdravstvene težave in okvare učiteljev razrednega pouka 

Diplomsko delo raziskuje poškodbe, zdravstvene težave in interes do športa ter športne vzgoje 

razrednih učiteljev. Teme, ki so povezane z našo raziskavo, so športna rekreacija, odnos do 

športne vzgoje, delovni pogoji učiteljev in zdravstvene težave ter okvare (Mirtič, 2007). 

Pomembni povzetki glede na področje raziskave. 

a. Športna rekreacija 

Rezultati raziskave kažejo, da se večina anketiranih učiteljev (53,3 %) dobro zaveda pomena 

redne rekreacije oz. telesne vadbe, saj se s športnimi aktivnostmi ukvarjajo od 3 do 7 ur 

tedensko, kar ustreza priporočilom. 

b. Odnos do športne vzgoje 

Učitelji imajo pozitiven odnos do poučevanja športne vzgoje. Kar 90,7 % učiteljev rado 

poučuje športno vzgojo, vendar jih 73,9 % ugotavlja, da je poučevanje velikokrat naporno. 

Kljub temu pa bi športnim pedagogom poučevanje prepustilo le 10,3 % učiteljev. 
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c. Delovni pogoji 

Delovni pogoji se nanašajo na prostor, kjer se poučuje športna vzgoja. Rezultati kažejo, da je 

kar 70,1 % učiteljev zadovoljnih z osvetljenostjo telovadnega prostora. Prostor, kjer se izvaja 

športna vzgoja je večji, v njem se glas hitreje porazgubi. Rezultati kažejo, da 87,9 % učiteljev 

v telovadnici govori glasneje kot v učilnici. 

d. Zdravstvene okvare in težave 

Rezultati raziskave so pokazali, da so pri učiteljih pogostejše naslednje zdravstvene okvare ali 

težave: hripavost (70,1 %), prehlad (69,2 %), glavoboli (63,5 %), izguba glasu (53,1 %). 

Ostale zdravstvene težave se pojavljajo, vendar so manj pogoste (prav tam). 

 

Športno-rekreativne in nekatere razvade, ki vplivajo na zdravje učiteljev razredne 

stopnje v občini Koper 

Diplomsko delo raziskuje, kako učitelji razrednega pouka iz občine Koper skrbijo za svoje 

zdravje. Teme, ki so povezane z našo raziskavo, so zdravje učiteljev, kajenje in športna 

rekreacija (Žorž, 2001). 

Pomembni povzetki in glavne ugotovitve povezane z našo raziskavo: 

a. Zdravje 

Učitelji razrednega pouka iz občine Koper so v večini svoje zdravje opredelili kot dobro (50,0 

% vseh učiteljev). Najpogostejše težave in bolezni s katerimi se srečujejo so: težave z 

govornim organom, bolečine v očeh, stopalih in hrbtenici ter glavoboli.  

b. Kajenje 

Pogostost kadilcev med anketiranimi razrednimi učitelji je 24,2 %. 

c. Športna rekreacija 

Redno se s športom ukvarja le 30,8 % anketiranih razrednih učiteljev. Ti se zavedajo, da je 

športna rekreaciji potrebna za zdravje, vendar jim za to dejavnost pogostokrat zmanjka časa, 

so preutrujeni in preobremenjeni (prav tam). 
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2. 5 PREDMET DIPLOMSKEGA DELA 

 

Zdravje je najpomembnejši dejavnik za človekovo srečo in dobro počutje. Človek, ki se 

spopada z različnimi boleznimi in poškodbami, ne more delovati kot popolna celota, saj ga 

mučijo bolečine ali pa se ukvarja z mislijo, kako bi jih odpravil. Zdravje je torej celovit 

sistem, ki je sposoben prilagajanja vsem vplivom okolja in omogoča posamezniku in 

skupnosti opravljati vse biološke, socialne in poklicne funkcije ter preprečevati bolezni, 

onemoglosti in smrt. Zdravje lahko opredelimo kot splošno vrednoto in bistveni vir za 

produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika. Je dinamično ravnovesje 

telesnih, dušenih, čustvenih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti neprestanega 

opravljanja funkcij in prilagajanja okolju (Inštitut za varovanje zdravja, 2010). 

Zdravje ima velik vpliv na kakovostno delo prav vseh zaposlenih tudi učiteljev. Kot vsak 

poklic je tudi poklic učitelja popolnoma edinstven in drugačen ob enem. Učitelji delajo z 

učenci, zanje skrbijo, jih vzgajajo, poučujejo in zanje naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi 

pomagali k razvoju celovite osebnosti. Učitelji pa se pri svojem poklicu srečujejo z različnimi 

dejavniki, ki lahko v daljšem obdobju močno ogrozijo njihovo zdravje. Delo z ljudmi 

povečuje možnosti nalezljivih bolezni. Velikokrat mora učitelj za svoj uspeh povečati jakost 

govora. Njihov trud poleg lepih trenutkov velikokrat spremljata tudi napor in stres, 

povzročena od nadrejenih, učencev ali njihovih staršev. Učitelji, ki se močno trudijo, prevelik 

del svojega časa namenijo svojemu poklicu, pisanju priprav, iskanju zanimivih in inovativnih 

idej, iščejo pomoč za določene učence, velikokrat pozabijo nase in na svoje telesno ter 

posledično duševno zdravje, pozabijo na svoje razvedrilo, ukvarjanje s športom in uživanje v 

zdravi hrani. 

Na osnovi vprašalnika bomo poskušali ugotoviti, kakšno je zdravje in počutje razrednih 

učiteljev Obalno-kraške regije. Problem raziskave torej predstavlja, kako gibanje in način 

življenja vplivata na zdravstveno stanje učiteljev ter kako zdravstveno stanje vpliva na samo 

izvajanje pedagoškega poklica ter kakšen vpliv na to imajo škodljive navade in stres. 

Raziskali bomo, katere so najpogostejše zdravstvene težave in bolezni učiteljev razrednega 

pouka ter kaj je posledica le-teh. Ugotavljali bom, kako se učitelji počutijo med poučevanjem 

športne vzgoje in kako so zadovoljni s svojim delovnim okoljem.  
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3. 0 CILJI RAZISKAVE 

 

Glede na predmet in problem raziskave, smo postavili naslednje cilje: 

- ugotoviti, koliko pogosto se učitelji razrednega pouka Obalno-kraške regije v prostem 

času ukvarjajo s športom, 

- ugotoviti, koliko dni na leto so razredni učitelji zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z 

dela ali nezmožni opravljati običajne delovne obveznosti, 

- ugotoviti, kako razredni učitelji skrbijo za svoje zdravje, 

- ugotoviti, kako pogosto se učitelji razrednega pouka počutijo napete, pod stresom ali 

velikim pritiskom in kako to obvladajo, 

- ugotoviti, koliko razrednih učiteljev kadi in koliko jih živi v prostorih, v katerih se 

kadi. 

- ugotoviti, kakšen odnos do svoje telesne teže imajo učitelji razrednega pouka, 

- ugotoviti, katere so najpogostejše bolezni ali bolezenska stanja pri razrednih učiteljih, 

- ugotoviti, s katerimi zdravstvenimi težavami, ki so navedene v vprašalniku, se učitelji 

razrednega pouka zelo pogosto srečujejo, 

- ugotoviti, ali učitelji razrednega pouka iz Obalno-kraške regije radi poučujejo športno 

vzgojo, ali se jim zdi pouk športne vzgoje naporen ter ali bi jo raje prepustili športnim 

pedagogom, 

- ugotoviti, kako so učitelji zadovoljni s svojim delovnim okoljem. 
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4. 0 HIPOTEZE 

 

Glede na postavljene cilje, smo opredelili naslednje hipoteze: 

H01 – Večina razrednih učiteljev se v prostem času ukvarjajo s športom 3 ure ali več na 

teden. 

H02 – Učitelji razrednega pouka so v povprečju odsotni z dela 5 dni ali manj na leto.  

H03 – Več kot polovica razrednih učiteljev dobro skrbi za svoje zdravje. 

H04 – Večina razrednih učiteljev se pogosto počuti napete, pod stresom ali velikim pritiskom. 

H05 – Večina učiteljev z manjšim naporom obvladuje napetost, stres in velik pritisk. 

H06 – Sedaj kadi manj kot polovica anketiranih učiteljev. 

H07 – Manj kot tretjina razrednih učiteljev živi v prostorih, kjer se kadi. 

H08 – Večina učiteljev, ki poučujejo v Obalno-kraški regiji, bi raje imeli nižjo telesno maso. 

H09 – Največ učiteljev iz Obalno-kraške regije ima kronično okvaro glasilk.  

H10 – Učitelji razrednega pouka se zelo pogosto srečujejo s hripavostjo in izgubo glasu. 

H13 – Večina učiteljev rada poučuje športno vzgojo. 

H14 – Večina učiteljev, ki poučujejo v Obalno-kraški regiji, meni, da je pouk športne vzgoje 

včasih naporen. 

H15 – Delež učiteljev iz Obalno-kraške regije, ki bi ure športne vzgoje raje prepustili 

športnim pedagogom, je manjši kot delež učiteljev, ki športne vzgoje ne bi prepustili. 

H16 – Učitelje razrednega pouka najbolj moti hrup v prostoru, kjer izvajajo športno vzgojo. 
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5. 0 METODE DELA 

 

5. 1 Vzorec merjencev 

 

V raziskavi je sodelovalo 80 profesorjev razrednega pouka, ki poučujejo v prvem in drugem 

triletju, iz osnovnih šol Obalno-kraške regije. Regija obsega 23 osnovnih šol, na mojo prošnjo 

o sodelovanju se je odzvalo 12 osnovnih šol: OŠ Antona Ukmarja Koper, OŠ Cirila Kosmača 

Piran, OŠ Dr. Aleša Beblerja – Primož Hrvatini, OŠ Dr. Bogomirja Magajne Divača, OŠ 

Istrskega odreda Gračišče, OŠ Komen, OŠ Lucija, OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, OŠ Piera 

Paola Vergeria il Vacchia, OŠ Sečovlje, OŠ Srečka Kosovela Sežana in OŠ Vincenzo e Diego 

de Castro Piran – Pirano. 

Tabela 5. 1: Porazdelitev v raziskavo vključenih učiteljev, glede na šolo v kateri poučujejo 

Naziv šole  Število učiteljev Odstotek (%) 
OŠ Srečka Kosovela Sežana 11 13,8 
OŠ Komen 11 13,8 
OŠ Lucija 10 12,5 
OŠ Oskarja Kovačiča Škofije 8 10,0 
OŠ Dr. Bogomirja Magajne Divača 7 8,8 
OŠ Sečovlje 6 7,5 
OŠ Cirila Kosmača Piran 6 7,5 
OŠ Antona Ukmarja Koper 6 7,5 
OŠ Dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini 5 6,3 
OŠ Pier Paolo Vergerio il Vacchio  5 6,3 
OŠ Istrskega odreda Gračišče  3 3,8 
OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran - Pirano 2 2,5 
SKUPAJ 80 100,0 
 

Največ sodelujočih učiteljev dela na OŠ Komen in OŠ Srečka Kosovela Sežana. Na obeh 

šolah je sodelovalo po 11 učiteljev, kar predstavlja 13,8 % vseh sodelujočih učiteljev. 
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Tabela 5. 2: Porazdelitev v raziskavo vključenih učiteljev glede na kombinacijo zaposlitve 

Kombinacija 
zaposlitve 

Število odgovorov Odstotek (%) Veljavni odstotek 
(%) 

Razredni učitelj,  
poučuje v razredu 

68 85,0 86,1 

Razredni učitelj, 
poučuje v 
podaljšanem bivanju 

11 13,8 13,9 

Skupaj 79 98,8 100,0 
Manjkajoča vrednost 1 1,3  
Skupaj 80 100,0  
 

Vzorec merjencev predstavljajo razredni učitelji, ki poučujejo v razredu ali v podaljšanem 

bivanju. Med vprašanimi je bilo 68 (85,0 %) razrednih učiteljev, ki poučujejo v razredu, in 11 

(13,8 %) razrednih učiteljev, ki poučujejo v podaljšanem bivanju. Ena oseba se ni opredelila. 

Tabela 5. 3: Porazdelitev v raziskavo vključenih učiteljev glede na spol 

Spol Število odgovorov Odstotek (%) Veljavni odstotek 
(%) 

Ženski 79 98,8 98,8 
Moški 1 1,3 1,3 
Skupaj 80 100,0 100,0 
 

V raziskavo je bilo vključenih 79 (98,8 %) oseb ženskega spola in 1 (1,3 %) oseba moškega 

spola. 

Tabela 5. 4: Porazdelitev v raziskavo vključenih učiteljev glede na starost 

Starost (leta) Letnica 
rojstva 

Število 
odgovorov 

Odstotek (%) 

25–30 1982–1987 6 7,5 
31–35 1977–1981 12 15,0 
36–40 1972–1976 10 12,5 
41–45 1967–1971 13 16,2 

46–50 1962–1966 19 23,8 
51–55 1957–1961 15 18,7 
56–59 1953–1956  5 6,3 
Skupaj  80 100,0 
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Najstarejši učitelj, vključen v raziskavo, je bil rojen leta 1953, najmlajši pa leta 1987, torej so 

bili učitelji stari med 25 in 59 let (v povprečju 44,7 let). Največ vprašanih je bilo starih od 46 

do 50 let, bilo jih je 19 (23,8 %). Najmanj zastopani sta skupini najstarejših, 5 oseb (6,3 %), in 

najmlajših, 6 oseb (7,5 %).  

Tabela 5. 5: Porazdelitev v raziskavo vključenih učiteljev glede na delovno dobo 

Delovna doba (v letih) Število odgovorov Odstotek (%) 
1–5   8 10,0 
6–10  10 12,5 
11–15  10 12,5 
16–20  10 12,5 
21–25  9 11,3 

26–30  20 25,0 
31–35  11 13,7 
36–37 2 2,5 
Skupaj 80 100,0 
 

Učitelji imajo najmanj 1 in največ 37 let delovne dobe (v povprečju 22,2 leti). Največ 

učiteljev, ki so bili vključeni v raziskavo, ima delovno dobo med 26 in 30 let, bilo jih je kar 

20 (25,0 %). 

Tabela 5. 6: Porazdelitev v raziskavo vključenih učiteljev glede na družbeni status 

Družbeni status Število odgovorov Odstotek (%) 
Čisto spodnji 0 0,0 
Delavski 4 5,0 
Srednji 58 72,5 
Višji srednji 13 16,3 
Zgornji  1 1,3 
Ne vem 4 5,0 
Skupaj 80 100,0 
 

Na vprašanje Kako ocenjujete vaš družbeni status je kar 58 (72,5 %) učiteljev odgovorilo, da 

bi se umestilo v srednji razred. Nihče izmed vprašanih ni ocenil, da spada v čisto spodnji 

razred. Le 1 oseba (1,3 %) se je umestila v zgornji razred. 4 (5,0 %) učitelji se glede 

družbenega statusa niso opredelili in so obkrožili odgovor ne vem. 
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5. 2 Vzorec spremenljivk 

 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo anonimnega vprašalnika za razredne učitelje (priloga). 

Povzet je po vprašalniku Z zdravjem povezan vedenjski slog, ki so ga pripravili pri CINDI 

Slovenija, za potrebe diplomskega dela ga je delno prilagodila dr. Vesna Štemberger. 

Vprašalnik za učitelje vsebuje 26 vprašanj. 14 vprašanj je zaprtega tipa, 10 vprašanj je pol 

odprtega tipa in 2 vprašanji odprtega tipa. Vprašalnik je razdeljen na tri tematske sklope. Prvi 

del sestavljajo 4 vprašanja povezana s splošni podatki, s katerimi želimo podrobneje spoznati 

vzorec merjencev. V drugem delu je 15 vprašanj o zdravstvenih težavah in okvarah učiteljev. 

Tretji sklop pa obsega 7 vprašanj, ki se nanašajo na poškodbe razrednih učiteljev, na njihov 

odnos do športne vzgoje in delovnih pogojev.  

 

5. 3 Organizacija meritev 

 

Zbiranje podatkov za empirični del diplomskega dela s pomočjo vprašalnika se je začelo v 

začetku meseca marca in se zaključilo konec aprila 2012. Zbrani podatki se nanašajo na 

šolsko leto 2011/2012. 

Začeli smo s pošiljanjem prošenj za sodelovanje po elektronski pošti. Nato smo se z ravnatelji 

ali njihovimi pomočniki po telefonu dogovorili o njihovem sodelovanju. Vprašalnike za 

razredne učitelje smo posredovali po navadni pošti, po elektronski pošti ali pa smo jih osebno 

odnesli v osnovne šole, odvisno od predhodnega dogovora. Vprašalnik je vključeval natančna 

navodila in pojasnila za reševanje. Reševanje vprašalnikov je potekalo individualno. 

Vprašalnikom, ki smo jih posredovali po navadni pošti, smo priložili kuverto z znamko in 

mojim naslovom. Večina rešenih vprašalnikov je bila poslana po pošti, nekaj so nam jih 

izročili osebno na šoli in nekaj jih je bilo poslanih po elektronski pošti. 
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5. 4 Metode obdelave podatkov  

 

Podatke prejetih vprašalnikov smo vnesli v tabelo Microsoft Exel in jih obdelali s programom 

SPPS 18.0 za Windows. Za analizo rezultatov smo uporabili osnovne statistične metode: 

pogostost pojavljanja posameznih odgovorov oziroma frekvence, kumulativne frekvence, 

odstotke pogostosti odgovorov, najmanjše in najvišje vrednosti ter aritmetično sredino.   
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6. 0 REZULTATI 

 

Osnovna statistika je narejena za vprašalnik za razredne u

sklop se nanaša na splošne podatke, drugi na zdravstvene težave in okvare, tretji sklop 

opredeljuje odnos učiteljev do šp

katerih učitelji delujejo. 

 

6. 1 OSNOVNA STATISTIKA
 

I. SPLOŠNI PODATKI 

Graf 6. 1: Športna dejavnost u

Današnje življenje in zahteve družbe s hitrim življenjskim slogom

in tehnološkimi pridobitvami vplivajo na

nase in na kakovostno preživljanje prostega 

zdravje. Pomembno je, da posameznik izbere prosto

bodo v veselje in zadovoljstvo.

Ena izmed takih vsebin je prav gotovo tudi športna dejavnost. 

učiteljev, ki so športno popolnoma neaktivni

uro na teden. Popolnoma nedejavnih

13,8%

Pedagoška fakulteta                                                                 Lavri

- 58 - 

Osnovna statistika je narejena za vprašalnik za razredne učitelje po vsebinskih sklopih. Prvi 

sklop se nanaša na splošne podatke, drugi na zdravstvene težave in okvare, tretji sklop 

iteljev do športne vzgoje, četrti sklop pa se nanaša n

1 OSNOVNA STATISTIKA 

Športna dejavnost učiteljev v prostem času 

hteve družbe s hitrim življenjskim slogom, vedno daljšim dela

pridobitvami vplivajo na ljudi. Zaradi prezaposlenosti veliko ljudi pozabi 

nase in na kakovostno preživljanje prostega časa, ki ima velik vpliv na mentalno in fizi

Pomembno je, da posameznik izbere prostočasne vsebine, ki 

bodo v veselje in zadovoljstvo. 

Ena izmed takih vsebin je prav gotovo tudi športna dejavnost. Graf 6. 1 predstavlja delež 

iteljev, ki so športno popolnoma neaktivni, in delež učiteljev, ki so športno aktivni vsaj eno 

uro na teden. Popolnoma nedejavnih v prostem času je 13,8 % anketiranih u

86,2%

športno dejavni

športno nedejavni

Lavrič Katja;diplomsko delo 

vsebinskih sklopih. Prvi 

sklop se nanaša na splošne podatke, drugi na zdravstvene težave in okvare, tretji sklop 

etrti sklop pa se nanaša na delovne pogoje, v 

 

, vedno daljšim delavnikom 

ljudi. Zaradi prezaposlenosti veliko ljudi pozabi 

asa, ki ima velik vpliv na mentalno in fizično 

 ga bodo sprostile, mu 

Graf 6. 1 predstavlja delež 

iteljev, ki so športno aktivni vsaj eno 

je 13,8 % anketiranih učiteljev. Podatek 

športno nedejavni



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                 Lavrič Katja;diplomsko delo 
 

- 59 - 
 

o nedejavnih učiteljih je odličen. Ravno zato se nam upravičeno lahko poraja dvom v njegovo 

resničnost. V primerjavi s podatki raziskave Slovenskega javnega mnenja iz leta 2008 

ugotovimo, da je v Sloveniji kar 36,1 % popolnoma neaktivnih odraslih prebivalcev. Podatki 

o športni aktivnosti odraslih prebivalcev pa so razdeljeni tudi na regije. Odrasli prebivalci 

Obalno-kraške regije so po podatkih za regije najbolj aktivni. Med njimi je popolnoma 

neaktivnih le 16,1 %, kar pa je primerljivo s podatki naše raziskave (Sila, 2010). 

Vzroka nedejavnosti anketiranih učiteljev nismo iskali. Lahko da so učitelji športno aktivni že 

med delovnim časom: vodenje športne vzgoje ali športnih interesnih dejavnosti. Morda so za 

športno dejavnost nezmožni zaradi hujše bolezni ali poškodbe. Lahko pa kljub osveščenosti 

pomena športne aktivnosti za zdravje, dobro počutje in pomembnosti vzora za učence učitelji 

niso športno aktivni, ker jim športna aktivnost ni pomembna v življenju. Če taki učitelji 

obstajajo, lahko upamo, da jih je čim manj. 

Iz grafa lahko razberemo, da je športno aktivnih učiteljev, ki se s športom ukvarjajo vsaj eno 

uro tedensko, 86,2 %. Glede na to, da so odstotki takih učiteljev zelo visoki, smo naredili 

primerjavo s podatki raziskave Slovenskega javnega mnenja iz leta 2008 (Sila, 2010). Iz 

raziskave ugotovimo, da so podatki o odraslih prebivalcih, ki se tedensko športno dejavni vsaj 

eno uro, precej slabši v primerjavi s podatki naše raziskave. Podatki kažejo, da je v prostem 

času vsaj eno uro na teden športno dejavnih 63,7 % ljudi iz celotne Slovenije. Vendar pa so 

podatki primerljivi z deležem odraslih prebivalcev Obalno-kraške regije, ki se ukvarjajo s 

športom vsaj eno uro tedensko, takih je kar 83,9 %.  

Vendar pa ti podatki prikazujejo le podatke o ljudeh, ki se s športom ukvarjajo vsaj eno uro na 

teden. To pa seveda ni dovolj za zdravje in dobro počutje. Ravno zato smo anketirance 

vprašali, koliko ur tedensko se ukvarjajo s športom. Podatki so predstavljeni v spodnji tabeli. 

Tabela 6. 1: Število ur športne dejavnosti na teden 

Število 
odgovorov 

Aritmetična 
sredina 

Najmanjše 
število ur 

Največje število 
ur 

69 4,1  1 10 
 

Učitelji, ki so športno dejavni (69 od 80 anketirancev), se športno udejstvujejo najmanj eno 

uro in največ deset ur na teden. V prostem času se športno dejavni učitelji v povprečju s 

športom ukvarjajo 4,1 uro na teden.  
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Graf 6. 2: Število ur športne dejavnosti na teden 
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je daleč najvišji izmed vseh regij po Sloveniji in znaša kar 64,3 % redno aktivnih odraslih 

prebivalcev (Sila, 2010). 

 

II. ZDRAVSTVENE TEŽAVE IN OKVARE 

Tabela 6. 2: Obisk zdravnikov v zadnjih 12-ih mesecih 

Zdravnik Število odgovorov Odstotek odgovorov (%) 
Splošni zdravnik 57 71,3 
Zobozdravnik 55 68,8 
Ginekolog 49 61,3 
Specialist 1 21 26,3 
Specialist 2 5 6,3 
 

Iz tabele lahko razberemo, da v povprečju veliko učiteljev obišče zdravnika. Največ, kar 57 

(71,3 %) anketiranih,  je v zadnjih 12-ih mesecih zaradi lastnih potreb (ne zaradi potreb otrok 

ali drugih družinskih članov) obiskalo splošnega zdravnika. Iz tega ne moremo sklepati, da 

imajo učitelji veliko zdravstvenih težav, saj splošnega zdravnika obiščemo tudi, če opazimo 

spremembe v delovanju našega telesa, potrebujemo napotnico za specialista ali pregled 

opravimo preventivno.  

Zobozdravnika je v zadnjem letu obiskalo kar 55 (68,8 %) učiteljev. Veliko ljudi ima težave z 

zobmi. Zobobol se po navadi pojavlja, ko so zobne bolezni, kot so karies ali vnetje živca že 

prešle svojo prvo fazo. Vendar pa obisk zobozdravnika ni odvisen le od zobnih bolečin. 

Ljudje, ki skrbijo za svoje zdravje in splošno dobro počutje, zobozdravnika obiskujejo 

preventivno, hodijo na redne preglede. Ravno zato ne moremo sklepati, da imajo učitelji 

veliko težav z zobmi, ker ne vemo točnega vzroka obiska.  

Ker je v raziskavo vključenih 99,0 % žensk, je popolnoma razumljivo, da je tudi odstotek 

obiska ginekologa visok. V zadnjih 12-ih mesecih je ginekologa obiskalo 49 (61,3 %) 

učiteljic (ženski spol je uporabljen namenoma, ker moški zaradi lastnih potreb ginekologa ne 

more obiskati), kar je več kot polovica vseh anketiranih. Tudi vzroka obiska ginekologa 

nismo iskali, zato ne moremo sklepati, da imajo učiteljice veliko ginekoloških težav. 

Ginekologa so namreč učiteljice lahko obiskale zgolj preventivno. 
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Učitelji so v zadnji 12-ih mesecih obiskali tudi zdravnike specialiste. Pri specialistih so morali 

dopisati vrsto specialista, ki so ga obiskali. 

Tabela 6. 3: Obiski specialistov v zadnjih 12-ih mesecih 

Specialist Število odgovorov 
Okulist 6 
Dermatolog 3 
Kirurg 3 
Ortoped 3 
Diabetolog 2 
Nevrolog 2 
Otorinolaringolog 2 
Alergolog 1 
Gastrolog 1 
Fiziater 1 
Oftalmolog 1 
Pulmolog 1 
Skupaj 26 
 

V zadnjih 12-ih mesecih je 21 učiteljev razrednega pouka obiskalo vsaj enega specialista, 5 pa 

jih je obiskalo vsaj dva specialista. Največ anketirancev (7,5 %) je obiskalo okulista, veliko pa 

jih je obiskalo tudi ortopeda, kirurga in dermatologa (3,8 %). 

Okulist je specialist vede o očesu, očesnih boleznih in napakah na očeh. Ljudje, ki imajo 

očesne napake kot so kratkovidnost, daljnovidnost ipd. morajo hoditi na redne okulistične 

preglede. Velik vpliv na napake in bolezni očes ima tudi moderen življenjski slog, ki je 

povezan z dolgotrajnim gledanjem televizorja in računalnika, ki oči utrudi. Ob pretirani in 

nepravilni uporabi lahko škodujemo našim očem. Vid se poslabša in potrebno je obiskati 

specialista – okulista. Prav tako se po 40. letu starosti začne pojavljati starostna slabovidnost, 

ki je normalen očesni pojav, ko očesna leča izgubi prožnost in oko ni več sposobno na blizu 

zaostriti predmete (Mindell, 1999). Glede na to, da je več kot polovica anketiranih učiteljev 

starejša od 40 let, da živimo v času pretirane uporabe računalnika in televizorja, je še malo 

anketiranih v zadnjih 12-ih mesecih obiskalo okulista. 

Učiteljev poklic zahteva od učitelja, da je velik del svojega časa v stoječem položaju, med 

poučevanjem, in v sedečem, med pisanjem priprav. Premalo dinamičnega mišičnega napora in 

gibanja ter dolgotrajno stoječ ali sedeč položaj lahko privede do okvar hrbtenice in 
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februarja, januarja in novembra. Pri ginekologu je bilo največ sodelujočih v raziskavi 

prisotnih meseca novembra in januarja. Specialist je bil največkrat obiskan meseca marca. 

Najmanjši obisk zdravnikov je v mesecu juliju. To je čas poletnih počitnic, ko si učitelji lahko 

odpočijejo in se sprostijo. Prav tako je v tem času manjša možnost prehladov ter nalezljivih 

bolezni.  

Tabela 6. 4: Razlogi za obisk splošnega zdravnika 

Razlog za obisk Število 
odgovorov 

Odstotek 
odgovorov (%) 

Hodim na redne, 
preventivne 
preglede 

13 16,3 

Ob prvih znakih 
bolezni 

20 25,0 

Tedaj, ko si 
sam/a ne 
morem več 
pomagati 

44 55,0 

Tedaj, ko sem 
hudo bolan/a, 
poškodovan/a 

24 30,0 

Kadar 
potrebujem 
napotnico 

29 36,3 

 

Na vprašanje Kdaj obiščete splošnega zdravnika je bilo možnih več odgovorov. Največ 

učiteljev razrednega pouka (55,0 %) obišče splošnega zdravnika, ko si sam/a ne more več 

pomagati. Iz rezultatov razberemo, da si učitelji ob prvih znakih bolezni želijo sami pomagati 

in premagati bolezen, saj je odstotek tistih, ki obiščejo zdravnika ob prvih znakih bolezni, 

relativno nizek (25,0 %). 

Veliko ljudi si ob manjših zdravstvenih težavah (prehladu, glavobolu itd.) poskuša pomagati s 

pomočjo domače lekarne, počitka, zdrave prehrane. Zdravnika obiščejo šele, ko se njihovo 

stanje ne izboljša ali pa se celo poslabša. Vendar ko pride do stanja, ko si oseba sama ne more 

več pomagati, je lahko že prepozno, saj je bolezen lahko že močno napredovala in tudi 

zdravniki nimajo več moči, da bi jo ustavili. Pomembno je, da se k zdravniku odpravimo, ko 

začutimo spremembe v našem telesu, se počutimo slabo in nimamo več prave energije. To je 
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čas, ko bolezen lahko odkrijemo v prvi fazi in s tem najhitreje preprečimo njeno 

napredovanje. Prav tako lahko zdravnik hitro ukrepa in je čas zdravljenja neprimerno krajši. 

Graf 6. 4: Dnevi odsotnosti z dela v zadnjih 12-ih mesecih 

 

Iz grafa 6. 4 lahko razberemo, da izmed vseh anketiranih učiteljev, skoraj polovica učiteljev 

(47,5 %) v zadnjem letu ni bila odsotna z dela niti en dan. Na službeno odsotnost poleg 

bolezni in poškodb vplivajo tudi razmere doma, nega otrok ali starejših in drugi vzroki, ki jih 

ne poznamo. Podatki o učiteljih, ki so bili z dela odsotni več kot en dan, o najmanjšem in 

največjem številu dni odsotnosti ter o povprečnem trajanju odsotnosti, so navedeni v spodnji 

tabeli. 

Tabela 6. 5: Dnevi odsotnosti z dela v zadnjih 12-ih mesecih 

Število 
odgovorov 

Odstotek 
odgovorov (%) 

Aritmetična 
sredina (število 
dni) 

Najmanjše 
število dni  

Največje število 
dni 

80 100,0 6,4 0 100 
 

Izmed vseh anketiranih učiteljev jih je bilo skoraj polovico (47,5 %) odsotnih z dela manj kot 

en dan. Najmanjše število dni bolniškega staleža anketiranih učiteljev, ki so z dela bili 

odsotni, je bilo 1 dan, največje število dni pa je bilo 100 dni. Predvidevamo lahko, da je 

oseba, ki je bila službeno odstotna 100 dni, imela hujšo bolezen, poškodbo ali operacijo in je 

njeno okrevanje trajalo dlje časa. Povprečna odsotnost z dela v zadnjih 12-ih mesecih vseh 

anketiranih učiteljev, tudi tistih, ki z dela niso bilo odsotni, je bila 6,4 dni. Povprečno trajanje 
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odsotnost z dela vseh anketiranih učiteljev, ki so bili odsotni en dan ali več,  pa je bila 8,9 dni. 

Raziskave o bolniškem staležu za Obalno-kraško regijo kažejo, da je bilo povprečno trajanje 

odsotnosti v tej regiji za leto 2010 14,9 dni za vse zaposlene ne glede na spol (Inštitut za 

varovanje zdravja, 2010). Iz tega podatka ugotovimo, da so učitelji iz te regije imeli veliko 

manjšo bolniško odsotnost kot vsi zaposleni skupaj. 

Glede na to, da je 99,0 % vseh anketiranih učiteljev ženskega spola, ženske pa so večkrat 

odsotne zaradi bolezni svojih otrok, da učitelji delajo v razredu polnem otrok, kjer so 

možnosti za prenosljive bolezni toliko večje, da je delo stresno in naporno, je bolniška 

odsotnost učiteljev zelo nizka. Kot smo ugotovili že iz tabele 6. 4, učitelji najpogosteje 

obiščejo zdravnika, ko si sami ne morejo več pomagati. Iz tega lahko sklepamo, da učitelji 

vztrajajo na delovnem mestu, tudi ko morda njihovo zdravstveno stanje ni več najboljše. 

Bolniško odsotnost učiteljev je namreč neprimerno težje organizirati kot pri drugih poklicih. 

Učitelj ima namreč začrtan pedagoški proces, ki ga drugi učitelji le s težavo nadomestijo. 

Vendar pa učitelji niso stroji in če jih težijo zdravstvene težave, gotovo niso zmožni opravljati 

svoje funkcije tako dobro kot brez prisotnosti bolezni. Učitelji s tem sebi in svojim učencem 

lahko naredijo veliko škodo, predvsem v času, ko je povečana možnost nalezljivih bolezni. 

Ravno zato bi morali biti učitelji še bolj pozorni na to, da so na svojem delovnem mestu 

zdravi. 

Graf 6. 5: Meseci odsotnosti z dela 

 

Pri vprašanju so anketiranci lahko obkrožili več odgovorov. Na voljo so imeli mesece od 
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času ne poučujejo v šoli, torej z dela takrat kljub bolezni niso odsotni. Največ učiteljev 

razrednega pouka je bilo odstotnih z dela meseca decembra in februarja (13,8 %), najmanj pa 

meseca maja, ko ni bil odsoten nihče od anketiranih učiteljev. Mesec maj je za učitelje zelo 

pomemben, saj se šola bliža koncu, počasi se zaključujejo ocene, pripravljajo zaključne 

prireditve itd. Veliko učiteljev si v tem mesecu ne more privoščiti bolniškega izostanka, iz 

tega lahko sklepamo, zakaj meseca maja nihče izmed anketiranih učiteljev ni bil odsoten z 

dela. Iz grafa opazimo, da je bilo največ vprašanih odsotnih v zimskih mesecih (december, 

januar, februar), odsotnih je bilo 28 (35,0 %) učiteljev. Najmanj pa je bilo odsotnih v 

pomladnih mesecih (marec, april, maj), ko so bili odsotni le 4 (5,0 %) učitelji. 

Tabela 6. 6: Ocena zdravstvenega stanja 

Ocena anketiranca Število odgovorov Odstotek odgovorov 
(%) 

Kumulativni 
odstotek (%) 

Zelo dobro 12 15,0 15,0 

Dobro 48 60,0 75,0 
Srednje 19 23,8 98,8 
Slabo 1 1,3 100,0 
Zelo slabo 0 0 0,0 
Skupaj 80 100  
 

Z vprašanjem smo iskali mnenje anketirancev o njihovem zdravju. Ocena zdravstvenega 

stanja je lahko zelo subjektivna, poleg tega imajo ljudje različno visok prag bolečine. Ljudje, 

ki nikoli nimajo zdravstvenih težav, lahko že minimalno zdravstveno težavo doživljajo veliko 

huje kot ljudje, ki se z zdravstvenimi problemi spopadajo velik del svojega življenja. Več kot 

polovica anketiranih, 48 (60,0 %) učiteljev, je ocenila svoje zdravstveno stanje kot dobro in 

12 (15,0 %) učiteljev je svoje zdravstveno stanje ocenilo kot zelo dobro. Le en izmed 

anketiranih je svoje zdravstveno stanje ocenil kot slabo. Rezultati ankete kažejo, da je večina 

učiteljev s svojim zdravstvenim stanjem zadovoljnih, kar je zelo pozitiven podatek. Ljudje, ki 

s svojim zdravjem nimajo težav, imajo manj težav tudi v življenju, saj je zdravje ključni 

dejavnik za srečo.  

Rezultati ankete so podobni rezultatom ankete o zdravju in zdravstvenem stanju iz leta 2007 

(Inštitut za varovanje zdravja, 2010). Rezultati ankete iz leta 2007 se razlikujejo v odstotkih 

ljudi, ki zdravstveno stanje ocenjujejo kot slabo ali zelo slabo, odstotki so precej višji kot v 
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naši anketi. Morda je to posledica večjega števila anketirancev, morda pa nam povedo, da se v 

splošnem učitelji počutijo bolje od ostalega prebivalstva. 

Tabela 6. 7: Skrb za zdravje 

Skrb za zdravje Število odgovorov Odstotek odgovorov 
(%) 

Kumulativni 
odstotek (%) 

Zelo dobro 8 10,0 10,0 
Kar dobro 52 65,0 75,0 
Bolj malo, premalo 19 23,8 98,0 
Skoraj nič 1 1,3 100,0 
Ne vem 0 0,0 0,0  
Skupaj 80 100,0  
 

Tabela 6. 7 prikazuje, kako učitelji po njihovem mnenju skrbijo za svoje zdravje. Anketiranci 

po njihovem mnenju dobro skrbijo za svoje zdravje. Več kot polovica anketirancev (65,0 %) 

za svoje zdravje skrbi kar dobro, zelo dobro za svoje zdravje skrbi 10,0 % anketiranih. 

Podatki so zelo pozitivni, saj iz njih lahko sklepamo, da je učiteljem mar za svoje zdravje in 

zanj skrbijo. Bolj malo oz. premalo za svoje zdravje skrbi 23,8 % anketirancev. Samo eden 

izmed anketirancev za svoje zdravje ne skrbi skoraj nič. Pomembno je že zavedanje, da 

učitelji za svoje zdravje naredijo premalo. Če se problema zavedaš, ga lahko začneš reševati. 

Rezultati skrbi za zdravje so močno povezani z rezultati o oceni zdravstvenega stanja. Torej 

ugotovimo, da je skrb za zdravje močno povezana z zdravjem samim. Tudi to vprašanje je 

subjektivne narave, saj lahko dve osebi enako dobro skrbita za svoje zdravje, pa se eni osebi 

ne bo zdelo, da naredi dovolj, drugi pa se bo zdelo, da za svoje zdravje odlično skrbi.  

Tabela 6. 8: Napetost, stres ali velik pritisk učiteljev 

Napetost, stres ali 
velik pritisk 

Število odgovorov Odstotek vprašanih 
(%) 

Kumulativni 
odstotek (%) 

Nikoli 0 0,0 0,0 
Zelo redko 10 12,5 12,5 
Občasno 52 65,0 77,5 
Pogosto 14 17,5 95,0 
Vsak dan 4 5,0 100,0 
Skupaj 80 100,0  
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Učitelji opravljajo poklic, ki zahteva veliko odgovornosti, potrpežljivosti in strpnosti. Njihovo 

delo je zelo raznoliko. Sestavljeno je iz poučevanja otrok, posredovanja opažanj staršem, 

sodelovanja z ostalimi učitelji (sodelavci), vodenjem prireditev, pisanja priprav in 

administrativnih zadev. Na kratko rečeno ima učitelj zelo veliko dela z vidika količine in 

raznolikosti. Če se posamezniku nabere preveč stvari, jih ni sposoben več obvladati in biti v 

njih tako dober, kot je lahko, se lahko podredi pritisku, stresu in napetosti. Iz rezultatov 

ankete lahko opazimo, da so vsi sodelujoči učitelji pod stresom, saj nihče ni obkrožil 

odgovora, da stresa nikoli ne doživlja.  Največ učiteljev je pod stresom občasno (65,0 %). 

Pomembno je, da se učitelji stresa zavedajo, da si ga ne prikrivajo. Učitelji, ki so pod stresom 

vsak dan (5,0 %) ali pogosto (17,5 %), živijo težko življenje in bi si morali najti pomoč ter se 

naučiti stres obvladati. Glede na raziskavo o poklicnem stresu pri slovenskih učiteljih, kjer je 

pogosto ali vedno pod stresom 53,5 % učiteljev (Slivar, 2009), bi lahko rekli, da je v Obalno-

kraški regiji odstotek učiteljev veliko manjši. Potrebno pa je poudariti, da so v našo raziskavo 

vključeni le učitelji razrednega pouka in ne tudi predmetni učitelji, ki poučujejo starejše 

učence, ki so bolj naporni in jih je težje obvladati. 

V naši raziskavi nismo iskali vzroka stresa, v raziskavi o poklicnem stresu pri slovenskih 

vzgojiteljih in učiteljih pa so kot najpogostejši stresorji navedeni odnosi med zaposlenimi, 

nesodelovalni starši, dodatna dela, izvajanje pouka, organizacija in vodenja šole ter trpinčenje. 

Najmočnejši stresor pri učiteljih je nesramno vedenje učencev (Slivar, 2009). Ker so v naši 

raziskavi le učitelji razrednega pouka, bi rezultati lahko bili drugačni.  
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Tabela 6. 9: Obvladovanje stresa, napetosti ali velikega pritiska 

Obvladanje stresa, 
napetosti in velikega 
pritiska 

Število odgovorov Odstotek odgovorov 
(%) 

Kumulativni odstotek 
(%) 

Zlahka jih 
obvladujem. 

8 10,0 10,1 

Z nekaj truda jih 
obvladujem. 

58 72,5 83,5 

Z večjim naporom 
jih obvladujem. 

12 15,0 98,7 

S hudimi težavami 
jih še obvladujem. 

1 1,3 100,0 

Ne obvladujem jih, 
moje življenje je 
skoraj neznosno. 

0 0 0,0 

Skupaj 79 98,7  
Manjkajoča vrednost 1 1,3  
Skupaj 80 100,0  
 

Stres je lahko pozitiven in negativen. Pozitiven stres da zagon za delo in motivacijo, 

negativen pa lahko privede do problemov in resnih zdravstvenih težav. Ravno zato bi se moral 

prav vsak človek naučiti obvladati negativen stres, napetosti in velik pritisk. Z vprašanjem 

smo želeli izvedeti ali učitelji stres obvladajo in kako močno se morajo potruditi, da jim to 

uspe. Ugotovili smo, da le 10,0 % vseh učiteljev stres, napetosti in velik pritisk zlahka 

obvlada. Vendar pa sledi pozitiven podatek, da  72,5 % učiteljev obvladuje stres, napetost in 

velik pritisk z nekaj truda. Prav vsi učitelji, ki so na vprašanje odgovorili, stres, napetosti in 

velik pritisk obvladajo, razlikujejo se le v tem, koliko truda za to vložijo. Le en izmed 

učiteljev stres obvlada s hudimi težavami. Moral bi najti način, da bi stres obvladal po lažji in 

enostavnejši poti. 

Za obvladanje stresa je najprej potrebno najti njegov izvor, ugotoviti je potrebno iz kje stres 

izhaja. Ljudje smo zelo različni in nam stres povzročajo različne stvari. Ko posameznik 

odkrije vzrok stresa, se mora z njim soočiti in poskušati poiskati rešitev zanj. Zelo pomembno 

je, da se ljudje znajo odklopiti od svojega dela, da si znajo vzeti čas zase, za sprostitev in 

počitek. Geurts in Gründeman (1999) strateške pristope za obvladanje stresa razdelita v dve 

smeri: prva je usmerjena k delavcu in delu, druga k izvajanju ustreznih aktivnosti na primarni, 

sekundarni in terciarni ravni: 
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učiteljev za učinkovito spoprijemanje s stresorji, obvladanja stresnih situacij in 

spreminjanje stresne grožnje v izziv;

• ukrepi, usmerjeni k delu oz. delovnem mestu, vklju

delovnih pogojev, organizacije dela, vodenja, po principu, da 

potrebe učitelja in njegovega delovnega mesta;

• ukrepi na primarni ravni poskušajo odstranjevati stresorje ali pa vsaj zmanjšati njihovo 

intenzivnost, 

• ukrepi na sekundarni/terciarni ravni (ko je stres že prisoten) so usmerjeni k 

zmanjševanju in odpravi posledic oz. u

 

Graf 6. 6: Kajenje v bivalnih prostorih

Z vprašanjem ali kadite v bivalnih pros

prostorih, kjer kadijo sami ali pa 

pokazali, da le  6 (7,5 %) uč

saj pojasni, da zelo malo uč

pasivnega kajenja. Gotovo je na to vplivalo tudi sprejetje protikadilskega z

za popolno prepoved kajenja v vs

popolnoma odvadili zakajenih prostorov in tako

vonj motil tudi kadilce same.

92,5%

Pedagoška fakulteta                                                                 Lavri

- 71 - 
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namenjenih kajenju (kurilnicah) in s tem zmanjšajo možnost tveganja za številne bolezni, ki 

so posledice pasivnega kajenja.  

Pasivno kajenje ogroža ljudi, ki so v bližini kadilca. Če nekdo kadi v bivalnih prostorih, s tem 

ogroža vse sostanovalce oz. družinske člane. Vsak pa želi za svoje najbližje le najboljše, zato 

je nekajenje v bivalnih protorih najmanjši korak, ki ga lahko kadilec naredi za svoje najbljižje. 

Podobni so tudi rezultati vsesplošne raziskave o zdravju in zdravstvenem varstvu, ki so jo 

izvedli na Inštitutu za varovanje zdravja, ki je bila izvedena leta 2007 (Inštitut za varovanje 

zdravja, 2010). Na vprašanje Kako pogosto ste izpostavljeni cigaretnemu dimu v vašem 

domu, je kar 80,0 % vseh anketiranih odgovorilo z odgovorom nikoli. Rezultati naše ankete 

so še nekoliko boljši, saj kar 92,5 % učiteljev v bivalnih prostorih ni izpostaljenih 

cigaretnemu dimu. Sklepamo lahko, da so učitelji bolj ozaveščeni o škodljivih posledicah 

kajenja. Morda pa je odstotek višji tudi zato, ker je bila raziskava narejena v letu 2007, ko je 

bil protikadilski zakon šele dobro sprejet. 

Tabela 6. 10: Kajenje 

Stanje Število odgovorov Odstotek odgovorov 
(%) 

Kumulativni odstotek 
(%) 

Ne kadim in nikoli 
nisem kadil/a. 

41 51,2 51,2 

Sedaj ne kadim, a 
prej sem kadil/a. 

29 36,3 87,5 

Sedaj kadim. 10 12,5 100,0 
Skupaj 80 100,0  
 

Ugotovili smo, da sedaj kadi le 10 (12,5 %) vseh anketiranih učiteljev, kar je zelo nizek 

odstotek, vendar še vedno previsok. Pove nam, da so v večini učitelji razrednega pouka iz 

Obalno-kraške regije ozaveščeni o škodljivosti kajenja in o boleznih, ki nastanejo kot 

posledica le-tega. Sedaj ne kadi 70 (87,5 %) vseh anketiranih, od tega jih ni nikoli kadilo več 

kot polovico, 41 (51,2 %) učiteljev. Čeprav nekaj učiteljev še vedno kadi in še niso opustili te 

razvade, je zelo pomembno, da se zavedajo škodljivosti le-tega. Prav tako je zelo pomembno, 

da ne kadijo vpričo učencev in jim s tem ne dajejo negativnega zgleda ter da učence poučujejo 

o škodljivosti kajenja in pomembnosti zdravega življenja.  
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V Sloveniji se delež kajenja zmanjšuje vsako leto. Po podatkih raziskave, ki jo je izvajal 

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, je bilo leta 1978 v 

Sloveniji kar 35,5 % odraslih kadilcev, leta 1996 26,5 % kadilcev, leta 2000 je kadilo 25,9 % 

slovenskih državljanov. V raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu je bilo leta 2007 s 

Sloveniji 24, 9 % kadilcev, od tega občasnih kadilcev 6,0 % (Inštitut za varovanje zdravja, 

2010). V naši raziskavi kadi le 12,5 % vseh anketiranih. Vendar pa je zastrašujoč podatek, da 

se med mladimi delež kadilcev povečuje. Glede na to bi lahko sklepali, da je veliko starejših 

kajenje opustilo, saj odstotek še vedno pada iz leta v leto. 

Evropska zveza za preprečevanje kajenja opisuje pristope k zmanjševanju kajenja: 

• Med najučinkovitejše pristope sodi povišanje cen tobačnih izdelkov. Ta ukrep ima 

vpliv predvsem na mlade in ljudi z nižjimi dohodki. 

• Splošna prepoved kajenja na javnih in delovnih mestih zaščiti kadilce pred pasivnim 

kajenjem. Velik vpliv ima tudi popolna prepoved kajenja v zaprtih prostorih barov in 

restavracij. 

• Učinkovit pristop je tudi splošna prepoved oglaševanja in promocije tobačnih 

izdelkov, ki vpliva predvsem na mlajšo populacijo, ki je najbolj dovzetna za začetek. 

• Obsežne medijske akcije in informiranost javnosti o škodljivosti kajenja. 

• Prepoved prodajanja tobačnih izdelkov nepolnoletnim osebam. 

• Velika in jasna opozorila na embalažah tobačnih proizvodov. 

• Različne oblike pomoči pri prenehanju kajenja (Ministrstvo za zdravje Republike 

Slovenije, 2012). 

 

Največji učinek imajo kombinacije navedenih ukrepov, najbolj pomembna pa sta vzor in 

lastna presoja posameznika. 

Tabela 6. 11: Telesna višina 

Število 
odgovorov 

Odstotek 
odgovorov (%) 

Aritmetična 
sredina  

Minimum Maksimum 

77 96,3  166,0 cm 150 cm 200 cm 
 

Želeli smo izvedeti telesno višino učiteljev, ki sodelujejo v naši raziskavi. Tip vprašanja je bil 

odprt, učitelji so morali sami dopisati svojo telesno višino. Na vprašanje o telesni višini je 

odgovorilo 77 (96,3 %) vseh anketiranih. Najvišji je ednini moški vključen v raziskavo, visok 
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je 200 cm. Če odštejemo njegovo višino, dobimo povprečno višino vseh žensk, vključenih v 

raziskavo. Povprečna višina vseh žensk je 165,6 cm, kar je precej višje od povprečja žensk 

vključenih v raziskavo O zdravju in zdravstvenem varstvu, 2007, kjer je bila povprečna višina 

žensk 164,7 cm (Inštitut za varovanje zdravja, 2010).  

Tabela 6. 12: Telesna teža 

Število 
odgovorov 

Odstotek 
odgovorov (%) 

Aritmetična 
sredina 

Minimum Maksimum 

74 92,5 65,2 kg 48 kg 125 kg 
 

Na vprašanje o telesni teži je odgovorilo 74 (92,5 %) vseh anketiranih. Vprašanje je bilo 

odprtega tipa, učitelji so morali sami vpisati svojo telesno težo. 6 oseb na vprašanje ni 

odgovorilo. Vprašanja o telesni teži so za veliko ljudi intimna tema, saj se je sramujejo, ker se 

v svojem telesu ne počutijo dobro. Maksimalno telesno težo, 125 kg, ima edini moški 

anketiranec. Če odštejemo njegovo telesno težo, dobimo povprečje vseh anketiranih učiteljic. 

Anketirane učiteljice v povprečju tehtajo 64,3 kg. Povprečne teža žensk v naši raziskavi je 

precej nižja od povprečne teže žensk iz raziskave iz leta 2007 (68,2 kg). Sklepamo lahko, da 

učiteljicam ni vseeno za njihov videz. Za ohranitev imata velik vpliv pravilna prehrana in 

gibanje. Nepravilna prehrana in premalo telesne aktivnosti lahko v veliki meri vplivajo na 

telesno težo posameznika. 

 V današnjem času se veliko ljudi srečuje s prekomerno telesno maso in z debelostjo. 

Debelost je določena z indeksom telesne mase (ITM). Indeks je opredeljen kot teža v 

kilogramih, deljena s kvadratom višine, izražene v metrih. V raziskavi, ki jo je izvedel 

Statistični urad Republike Slovenije je bilo med leti 1999 in 2003 v Sloveniji 48,5 % in leta 

2007 55,1 % oseb, ki imajo težave s prekomerno težo in z debelostjo. Podatki poleg tega 

pokažejo, da prekomerna telesna teža in debelost naraščata, tako pri otrocih kot pri odraslih 

(Božič, 2009). Velik vpliv na prekomerno telesno težo in debelost ima gotovo današnji sedeči 

način življenja. Večina odraslih je zaposlenih v pisarnah, kjer sedijo za računalnikom, pridejo 

domov in so psihično utrujeni, zato se malo spočijejo in si nato privoščijo sprostitev za 

računalnikom. Otroci se poslužujejo podobnega načina. Veliko iger, ki so bile včasih 

povezane s tako ali drugačno telesno aktivnostjo, se sedaj lahko izvaja v zaprtem prostoru 

pred računalnikom ali podobnimi napravami. 
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Tabela 6. 13: Odnos do telesne teže 

Odnos Število odgovorov Odstotek odgovorov 
(%) 

Kumulativni odstotek 

Vseeno mi je. 0 0,0 0,0 

Zadovoljen/a sem. 44 55,0 55,0 
Rad/a bi bil/a bolj 
suh/a. 

34 42,5 98,7 

Rad/a bi bil/a bolj 
debel/a. 

1 1,3 100,0 

Skupaj 79 98,8  
Manjkajoča vrednost 1 1,3  
Skupaj 80 100,0  
 

Na vprašanje o odnosu do telesne teže je odgovorilo 79 (98,8 %) anketirancev. Nikomur 

izmed vprašanih ni za telesno težo vseeno, kar je zelo spodbuden podatek, ki nam sporoča, da 

je učiteljem mar za zdravje, njihov videz in kakšen vzgled dajejo svojim učencem. Več kot 

polovico učiteljev (55,0 %) je s svojo telesno težo zadovoljnih, kar je odličen podatek. Vendar 

si žal kar 34 (42,5 %) anketirancev želi, da bi bili bolj suhi. 

Za svoj videz in s tem telesno težo lahko veliko naredimo z zdravo prehrano in primerno 

vadbo. Vendar pa je veliko ljudem gibanje oteženo zaradi bolezni, poškodb ali zdravljenja le-

teh. Prav tako se razvija vedno več alergij, ki ljudem onemogočajo, da bi se zdravo 

prehranjevali. Razvoj alergij pa je morda prav posledica nezdravega prehranjevanja. Velik 

vpliv na telesno težo in oblikovanost telesa ima poleg vedenjskih in okoljskih dejavnikov tudi 

dednost, posebno pri načinu nalaganja maščobnega tkiva in stopnji debelosti. Ti ljudje, ki so 

pod dednim vplivom, morajo za vzdrževanje telesne teže pojesti manj oz. porabiti več kot 

tisti, ki niso dedno nagnjeni k debelosti (Zaletel-Kragelj, 2006). 

Učitelj, ki živi zdravo, se pravilno prehranjuje, popije zadostno količino vode, ima pozitiven 

odnos do športa in se s športom ukvarja, je zadovoljen s svojo telesno težo, telesom in 

življenjem na sploh, učencem posreduje jasno sporočilo. Opazijo, da je srečen in ponosen sam 

nase, takšen kot naj bi človek bil.  
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Graf 6. 7: Bolezni 

 

Zanimalo nas je, katere bolezni oz. stanja so pri učiteljih najpogostejša in jih je pri njih potrdil 

zdravnik. Navedenih je bilo 17 različnih bolezenskih stanj in možnost drugo. Možnih je bilo 

več odgovorov, tako da so učitelji lahko obkrožili vse bolezni in bolezenska stanja, ki jih 

imajo ali so jih imeli. V primeru, da se v navedenih primerih niso našli, pa so lahko svojo 

bolezen oz. bolezensko stanje navedli pod drugo. Več kot polovica anketiranih učiteljev (62,5 

%) ima oz. je že imelo kakšno bolezen ali bolezensko stanje, lahko med naštetimi ali pa so jih 

dopisali sami. Med navedenimi stanji le tri niso bila označena. Anketirani učitelji Obalno-

kraške regiji niso označili naslednjih bolezni: prebolelo srčno kap (miokardni infarkt), 

možgansko kap in njene posledice ter jetrno cirozo. Navedene bolezni, ki niso prizadele 

nobenega izmed anketiranih učiteljev, nismo vnesli v graf. Bolezni in stanja, ki niso bila 

označena, so precej nevarna, zato je njihova odsotnost dober znak.  

Rezultat vprašalnika je pokazal, da se največ učiteljev Obalno-kraške regije spopada z 

različnimi alergijami, teh učiteljev je bilo 17 (21,3 %). Kar 12 (15,0 %) učiteljev ima bolezni 

in okvare hrbtenice, sledijo jim zvišan krvni tlak ali hipertenzija (7,5 %), artritisi in artroze (5 

%) in kronična okvara glasilk (5 %). Preostale navedene bolezni ali bolezenska stanja je imelo 

manj kot petina anketiranih učiteljev.  

Vprašanje lahko povežemo z vprašanjem o obiskih specialista. Med najpogostejšimi 

specialisti so bili navedeni okulist, dermatolog in ortoped. Rezultati se ujemajo, razen pri 

obisku okulista oz. težavami z očmi. Težave z očmi ni navedel nihče izmed anketiranih. 
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Sklepamo lahko, da učitelji nimajo resnejših težav z vidom in gre le za rahlo povečano 

dioptrijo in slabši vid, ki nima večjih posledic na njihovo zdravje in počutje. 

11 (13,8 %) učiteljev se med navedenimi odgovori niso našli in so svoje težave navedli pod 

možnost drugo. Pod drugo so učitelji navedli bolezni in stanja, ki so navedena v tabeli. 

Tabela 6. 14: Druge bolezni oz. bolezenska stanja 

Druge bolezni oz. stanja Število odgovorov 
Težave s ščitnico 3 
Okvarjen sklep sredinca 1 
Tahikardija oz. srčna aritmija 1 
Slab vid 1 
Migrene 1 
Rinitis oz. vnetje nosne sluznice 1 
Povečan holesterol 1 
Skolioza 1 
Kifoza 1 
Skupaj 11 
 

Nekatere bolezni oz. bolezenska stanja, ki so jih anketirani učitelji navedli pod drugo, bi lahko 

uvrstili v že navedena stanja. Skolioza in kifoza spadata med tridimenzionalne deformacije 

hrbtenice, ki lahko nastaneta zaradi prirojenih napak pri oblikovanju vretenc in hrbtenjače 

(Sarno, 2004). Torej bi lahko obe navedeni bolezni prišteli k boleznim in okvaram hrbtenice. 

Vse navedene druge bolezni oz. bolezenska stanja so se pojavila le pri enem učitelju, razen 

težav s ščitnico.  

Težave s ščitnico imajo trije anketirani učitelji razrednega pouka. Ščitnica je žleza z notranjim 

izločanjem, ki tvori hormone, ki vplivajo na vse telesne celice in organe. Zgodi se, da izgubi 

nadzor nad proizvajanjem hormonov. Včasih je preveč aktivna, včasih premalo, lahko pa se 

tudi poveča, vse to pa povzroči težave v normalnem delovanju telesa. Je pogosta bolezen 

žensk in se najpogosteje pojavi v rodni dobi (Kos, 2009). 

Med navedenimi bolezenskimi stanji so učitelji lahko pri alergijah dopisali, na kaj so 

alergični. Tabela 6. 15 prikazuje različne alergije anketiranih učiteljev. 
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Tabela 6. 15: Alergije 

Alergija Število odgovorov 
Cvetni prah 5 
Cvetni prah trav 3 
Prah 2 
Pršice 2 
Ciprese 1 
Sonce 1 
Mehkužci 1 
Močne barve 1 
Linolejski alkoholi 1 
Gluten 1 
Rž, oves, ječmen 1 
 

Najpogostejše izmed navedenih bolezni oz. bolezenskih stanj so ravno alergije. 17 (21,3 %) 

anketiranih učiteljev ima težave z različnimi alergeni. V raziskavi, ki so jo izvedli na Inštitutu 

za varovanje zdravja Republike Slovenije leta 2007, je bila alergija šele na četrtem mestu 

glede na navedene bolezni in bolezenska stanja. Alergičnih je bilo 15,3 % slovenskega 

prebivalstva, kar je kar 6,0 % manj kot v naši raziskavi (Božič, 2009). Temu lahko pripišemo 

različne vzroke, morda pa učiteljski poklic in njegova specifika (stalen stik z otroki, velika 

odgovornost in s tem izpostavljenost stresu) vplivata na razvoj alergij.  

Največ, kar 13 (16,3 %), anketiranih razrednih učitelje, je alergičnih na cvetni prah in prah 

(pršice). Alergija na cvetni prah je tipična alergija, ki je odvisna od letnega časa. Pojavi se s 

cvetenjem dreves, cvetlic in trav ter traja od začetka pomladi do konca poletja. Alergična 

oseba ima težave z nadležnim senenim nahodom, ki je lahko stalen. Stalno vnetje pa lahko 

privede do odebelitve nosne sluznice, ki ima posledice v motenem spanju in smrčanju 

(Mindell, 1999). V začetku pomladi se velik del pouka preseli iz šolskih klopi v gozd, bližnji 

travnik in na šolska igrišča. Alergija na cvetni prah je lahko za učitelja zelo moteča in ga ovira 

pri njegovem delu, ki poteka izven učilnice. Zaradi nadležnega senenega nahoda ima težave z 

vonjem, okusom in govorom. 

Alergija na prah oz. pršice prav tako lahko močno vpliva na delovanje učitelja. Za takega 

učitelja je zelo pomembno, da v razredu niso prisotne stvari, v katere bi se zaredile pršice, in 

da se prah redno briše. Veliko težav takim učiteljem povzroča tudi kreda in goba za brisanje 
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table. Zelo dobro je, da se takšno tablo zamenja s tablo na katero se piše s flomastri ali s prsti 

(navideznim svinčnikom) – interaktivno tablo.  

Ostale alergije, ki so jih navedli učitelji, na njihovo delo nimajo tako močnega vpliva. 

Tabela 6. 16: Pogostost pojavljanja zdravstvenih težav 

Zdravstvena težava Nikoli Občasno Pogosto Zelo pogosto Manjkajoče 
vrednosti 

Hripavost 16 (20,0) 46 (57,5) 10 (12,5) 4 (5,0) 4 (5,0) 

Izguba glasu 44 (55,0) 23 (28,7) 5 (6,3) 1 (1,3) 7 (8,8) 

Prehlad 2 (2,5) 59 (73,8) 17 (21,3) 1 (1,3) 1 (1,3) 

Težave s sluhom 54 (67,5) 11 (13,8) 4 (5,0) 1 (1,3) 10 (12,5) 

Utrujenost 5 (6,3) 32 (40,0) 25 (31,3) 15 (18,8) 3 (3,8) 

Izčrpanost 17 (21,3) 30 (37,5) 19 (23,8) 9 (11,3) 5 (6,3) 

Glavobol 15 (18,8) 45 (56,3) 14 (17,5) 3 (3,8) 3(3,8) 

Vnetje senčil 53(66,3) 15 (18,8) 2 (2,5) 1 (1,3) 9 (11,3) 

Bolečine v vratnem 
predelu hrbtenice 

26 (32,5) 26 (32,5) 14 (17,5) 8 (10,0) 6 (7,5) 

Bolečine v križu 24 (30,0) 26 (32,5) 21 (26,3) 4 (5,0) 5 (6,3) 

Bolečine v kolku 55 (68,8) 12 (15,0) 6 (7,5) 0 (0,0) 7 (8,8) 

Bolečine v kolenu 44  (55,0) 22 (27,5) 6 (7,5) 2 (2,5) 6 (7,5) 

Bolečine v zapestju 59 (73,8) 11 (13,8) 3 (3,8) 1 (1,3) 6 (7,5) 

Bolečine v komolcu 65 (81,3) 7(8,8) 0 (0,0) 1 (1,3) 7 (8,8) 

Bolečine v ramenskem 
sklepu 

50 (62,5) 16 (20,0) 5 (6,3) 4 (5,0) 5 (6,3) 

Bolečine v želodcu 42 (52,5) 22 (27,5) 9 (11,3) 3 (3,8) 4 (5,0) 

Težave s prebavo 37 (46,3) 26 (32,5) 10 (12,5) 4 (5,0) 3 (3,8) 

Težave z vidom 39 (48,5) 29 (36,3) 4 (5,0) 1 (1,3) 7 (8,8) 

Nespečnost 35 (43,8) 30 (37,5) 4 (5,0) 5 (6,3) 6 (7,5) 

 

Učitelji so imeli v vprašanju navedene različne zdravstvene težave. Obkrožiti so morali, kako 

pogosto se določena zdravstvena težava pojavlja pri njih (nikoli, občasno, pogosto ali zelo 

pogosto). Odebeljeni so odgovori, ki so za določeno zdravstveno težavo najbolj pogosti.  
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Osnova učiteljevega poklica je govor. Učitelji svoj glas uporabljajo pri vsakodnevnem delu. 

Pri dolgotrajnem, glasnem govoru, napačni uporabi  in pretiranem napenjanju glasilk, so le-te 

preobremenjene. Posledici preobremenjenosti glasilk sta hripavost ali izguba glasu (Hočevar-

Boltežar, 2010). Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da se učitelji ne srečujejo 

pogosto z omenjenima težavama. Zelo pogosto, vsaj enkrat mesečno, imajo težave s 

hripavostjo le 4 (5,0 %) učitelji, z izgubo glasu pa ima zelo pogosto težave le en anketirani 

učitelj. Dobra polovica učiteljev (57,5 %) je hripavih le enkrat v šolskem letu, 16 (20,0 %) 

učiteljev pa z omenjenim problemom nima težav. Z izgubo glasu, ki je hujša oblika 

hripavosti, se več kot polovica (55, 0 %)  razrednih učiteljev Obalno-kraške regije ne srečuje. 

Sklepamo lahko, da učitelji zelo dobro skrbijo za svoj glasovni aparat. Glasilke močno 

obremenjujemo z zelo glasnim govorjenjem v hrupnem okolju, kričanjem, 

preobremenjevanjem in spreminjanjem glasu, pasivnim in aktivnim kajenjem, pikantno hrano, 

alkoholom ter kofeinom.  Z izogibanjem naštetega in govorom ter petjem s prepono zelo 

dobro skrbimo za glasilke in govorni aparat (Hočevar-Boltežar, 2010). Glede na rezultate 

ankete lahko sklepamo, da se učitelji poslužujejo naštetih metod in dobro skrbijo za svoje 

glasilke. 

Prehlad je značilen za prehodna obdobja, od začetka jeseni do pozne pomladi, ko so 

temperaturna nihanja velika. Prav takšen rezultat smo dobili tudi z analizo vprašalnika, saj se 

več kot dve tretjini anketiranih učiteljev (73,8 %) s prehladom sreča enkrat v šolskem letu. 

Predvidevamo lahko, da se to zgodi ravno v prehodnem obdobju.  

Čeprav razredni učitelji poučujejo v okolju, ki je lahko hrupen (telovadnica, šolski hodniki, 

aktivno delo v razredu itd.), v večini nimajo težav s sluhom. S sluhom nima nikoli težav kar 

54 (67,5 %) anketiranih učiteljev, kar je zelo spodbuden podatek. 

Utrujenost in izčrpanost sta velikokrat posledici preobremenjenosti, stresa, občutka prevelike 

odgovornosti in nezadovoljstva nad samim seboj. Seveda sta lahko tudi posledica virusnih in 

drugih obolenj. Rezultati raziskave so pokazali, da se kar 15 (18,8 %) učiteljev zelo pogosto 

počuti utrujeno in 9 (11,3 %) počuti izčrpano. Večkrat v šolskem letu se kar 25 (31,3 %) 

učiteljev počuti utrujeno in 19 (23,8 %) izčrpano. To je občutno prevelik odstotek. Občutek 

preutrujenosti in izčrpanosti je velikokrat posledica slabe organizacije dela in prostega časa. 

Učiteljem delo velikokrat poseže v osebno življenje in si ne znajo vzeti časa za sprostitev, 

umiritev in počitek. Ravno zato se le 5 (6,3 %) učiteljev nikoli ne počuti utrujeno. Podatki so 

zaskrbljujoči in opozarjajo na to, da je potrebno ukrepanje, saj lahko simptomi pustijo 
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dolgotrajne posledice. Zelo pomembno je, da se učitelji težav zavedajo in jih poskušajo 

odpraviti. 

Več kot polovica učiteljev (56,3 %) ima občasno težave z glavobolom. Glavobol se lahko 

pojavlja kot posledica stresa, pomanjkanja spanja, preglasnega prostora, premočnega vonja, 

premalo ali preveč svetlobe, migrene ipd. Glavobol se torej pojavi zaradi različnih vzrokov. 

Ko najdemo vzrok, si v veliki večini lahko pomagamo sami. Veliko lahko prispevamo z 

zdravim načinom življenja, izogibanjem stresa, zdravo hrano in pravšnjo mero sproščanja. 

Med bolečinami, ki so bile naštete v vprašalniku, se več kot polovica učiteljev nikoli ni 

srečala z bolečinami v kolenu, kolku, zapestju, komolcu ramenskem sklepu in komolcu. 26 

(32,5 %) učiteljev se občasno sreča z bolečino v vratnem delu hrbtenice in križu. Iz rezultatov 

opazimo, da učitelji ne občutijo pogostejših bolečin, izjema je le hrbtenica.    

 

III. ODNOS DO ŠPORTNE VZGOJE 

Tabela 6. 17 : Odnos učiteljev do poučevanja športne vzgoje 

Odnos Število odgovorov Odstotek odgovorov 
(%) 

Kumulativni odstotek 
(%) 

Rad/a poučuje. 69 86,3 86,3 
Ne mara poučevati. 6 7,5 93,8 
Drugo 5 6,3 100,0 
Skupaj 80 100,0  
 

Učitelji razrednega pouka poleg drugih predmetov poučujejo tudi športno vzgojo. Športna 

vzgoja ima drugačno dinamiko, saj se ne poučuje v razredu temveč v telovadnici, učenci ne 

sedijo v svojih klopeh, temveč so aktivni. Tudi učiteljeva funkcija je v telovadnici drugačna. 

Oblečen je v športno opremo, saj mora biti pri športni vzgoji aktiven: demonstrira, korektno 

izvaja, asistira in varuje. Ker je poučevanje športne vzgoje tako drugačno, nas je zanimalo, 

kakšen odnos imajo učitelji do tega predmeta. 

Če učitelj rad poučuje določen predmet, ga bo natančno načrtoval, korektno izvajal in vanj 

vložil veliko truda. Ljudje smo si med seboj različni in nas ne zanimajo enaki interesi.  

Ugotovili smo, da večina učiteljev razrednega pouka (86,3 %) rada poučuje športno vzgojo. 

Sklepamo lahko, da so ure športne vzgoje pri njih izvedene korektno, zanimivo, dinamično in 
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aktivno. Le 6 (7,5 %) učiteljev je odgovorilo, da tega predmeta ne mara poučevati. Športna 

vzgoja je za učence prvega in drugega triletja ključnega pomena, saj se še razvijajo in ravno v 

času razvoja morajo dovolj gibati in biti aktivni. Ravno zato bi morala biti izvedena izredno 

kakovostno in korektno. To pa učitelji, ki predmeta že v osnovi ne marajo, zelo težko 

dosežejo. Seveda se tu pojavi tudi vprašanje, zakaj učitelji športne vzgoje ne marajo 

poučevati. Morda jim je predmet v osnovi všeč in imajo radi šport, vendar nimajo ustreznih 

pogojev za korektno izvajanje in zato predmeta ne marajo poučevati. Veliko šol nima 

ustreznih pogojev za poučevanje: premajhna telovadnica, preveč otrok naenkrat v telovadnici, 

prezasedena telovadnica, zato se izvaja v prostorih, ki niso temu namenjeni, ali pa se je 

potrebno celo seliti v drug objekt. Morda učitelji športne vzgoje nikoli niso marali, s športom 

se ne ukvarjajo in ne skrbijo za svoje zdravo življenje. Samo upamo lahko, da je takih 

učiteljev čim manj. 

Vendar pa na kakovostno poučevanje ne bi smeli vplivati učiteljevi osebni interesi in 

zanimanja. Ne glede na to, ali je učitelju predmet pri srcu ali ne, bi ga moral poučevati enako 

dobro kot ostale. Učiteljeva strokovnost je tu ključnega pomena. Če se za določen predmet ne 

počuti dovolj usposobljen, bi moral poseči k dodatnim izobraževanjem in se izpopolniti do te 

mere, da s poučevanjem ne bi imel težav. 

5 učiteljev (6,3 %) se glede odnosa do športne vzgoje ni znalo opredeliti in so obkrožili opcijo 

drugo. Navedli so različne razloge: 

• Rada poučujem, vendar pogoji niso najboljši. Telovadnica ni v našem objektu in se z 

otroki selimo. 

• Odvisno od vsebine. Nekatere rada, druge malo manj. 

• Zadnja leta težje poučujem, prej pa sem jo imela rada. 

• Je ne poučujem. 

• Rada poučujem, vendar ne vseh vsebin. 
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Tabela 6.18 : Napornost poučevanja športne vzgoje 

Napornost Število odgovorov Odstotek odgovorov Kumulativni odstotek 
Da, večkrat 9 11,3 11,4 

Včasih 42 52,5 64,6 
Redko 14 17,5 82,3 
Ne, nikoli 13 16,3 98,7 
Drugo 1 1,3 100,0 
Skupaj 79 98,8  
Manjkajoča vrednost 1 1,3  
Skupaj 80 100,0  
 

Poučevanje športne vzgoje se v marsičem razlikuje od poučevanja drugih predmetov. Najprej 

se je potrebno preobleči, kar lahko mlajšim učencem vzame kar veliko časa, nato je potrebno 

priti v drugi prostor (telovadnico). Telovadnica je navadno precej večji prostor od učilnice, v 

njej se učenci gibajo in s tem povzročajo hrup, zato je potrebno večkrat zvišati ton govora. 

Učitelji imajo večjo odgovornost in manjši nadzor nad učenci. Ravno zato morajo za 

kakovostno izvedbo vložiti več truda. Zanimalo nas je, kako se učitelji počutijo pri 

poučevanju, ali se jim zdi poučevanje športne vzgoje naporno in v kakšni meri. 

Več kot polovica učiteljev (52,5 %) je odgovorila, da se jim pouk športne vzgoje zdi včasih 

naporen. Predvidevamo lahko, da gre za zgoraj omenjene razloge. Glede na prejšnje odgovore 

lahko sklepamo, da imajo učitelji športno vzgojo radi, kljub temu da se jim včasih zdi 

naporna. 

13 učiteljem (16,3 %) športna vzgoja ni nikoli naporna, 14 (17,5 %) pa je naporna le redko. 

Sklepamo lahko, da so ure teh učiteljev zabavne, raznolike in dinamične, da učitelji uživajo v 

poučevanju in otroci v izvedbi. Odstotek takih učiteljev bi bilo potrebno še povečati. Gotovo 

lahko tukaj veliko pripomorejo tudi športni pedagogi, ki lahko učiteljem svetujejo in jim dajo 

koristne napotke za uspešno poučevanje.  

Eden izmed učiteljev je pod drugo razložil, da je napornost športne vzgoje odvisna od vsebine 

in števila otrok. Večji napor čuti, ko poučuje vsebino, ki zahteva večji nadzor, število otrok pa 

je preveliko. Za primer navaja učenje prevala, kjer sta pomembni asistenca in varovanje. 
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Tabela 6. 19 : Koliko učiteljev bi ure športne vzgoje prepustilo športnim pedagogom 

Prepustitev športne 
vzgoje 

Število odgovorov Odstotek odgovorov 
(%) 

Kumulativni odstotek 
(%) 

Da 16 20 22,5 

Ne 39 48,8 77,5 
Drugo 16 20 100,0 
Skupaj 71 88,3  
Manjkajoča vrednost 9 11,3  
Skupaj 80 100,0  
 

Športno vzgojo v prvem triletju poučuje učitelj razrednega pouka. Poteka v temu namenjenem 

prostoru. Učitelj mora poleg športnih znanj, znati dobro demonstrirati, asistirati in varovati. S 

tem se poveča tudi odgovornost, saj je možnost za poškodbe večja. V četrtem in petem 

razredu pa lahko športno vzgojo poučuje tudi športni pedagog. Veliko razrednih učiteljev jim 

prepusti poučevanje športne vzgoje ali pa si ure delita. Ravno zato nas je zanimalo, kakšno 

mnenje imajo o tem učitelji. Odgovoriti so morali na vprašanje, ali bi ure športne vzgoje raje 

prepustili športnim pedagogom.  

Glede na to, da 86,3 % učiteljev rado poučuje športno vzgojo, je manj kot polovica (48,8 %) 

tistih, ki športne vzgoje ne bi prepustili športnim pedagogom. Odgovore na to vprašanje bi 

lahko iskali marsikje. Morda radi poučujejo športno vzgojo, vendar jim poučevanje le-te 

predstavlja preveliko odgovornost, za poučevanje nimajo primernega prostora itd. Odgovore 

vedo le učitelji sami. Vendar pa je le 16 učiteljev (20,0 %) odgovorilo, da bi športno vzgojo 

prepustili športnim pedagogom. 

20,0 % učiteljev izbralo možnost drugo. Njihove obrazložitve so zapisane v spodnji tabeli. 

Tabela 6. 20 Koliko učiteljev bi športno vzgojo raje prepustilo športnim pedagogom – drugo. 

Drugo Odgovor 
Že sedaj poučujem deljeno s športnim 
pedagogom. 

4 

Idealno bi bilo, če bi lahko poučevala skupaj 
s športnim pedagogom. 

3 

Poučujeva skupaj s športnim pedagogom 3 
Občasno sodelovanje s športnim pedagogom 3 
Sem že prepustila športnemu pedagogu 2 
Športne vzgoje sploh ne poučujem 1 
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Iz rezultatov je razvidno, da veliko razrednih učiteljev že poučuje s športnim pedagogom ali 

pa si skupnega sodelovanja želi. Poučevanje športnega pedagoga in razrednega učitelja lahko 

zelo izboljša kvaliteto poučevanja. Športni pedagogi so posebej usposobljeni le za poučevanje 

športne vzgoje, šport jim predstavlja način življenja. Imajo več strokovnega znanja in 

izkušenj. Razredni učitelj pa otroke zelo dobro pozna, ve, kje so njihove šibke/močne točke, 

otroci mu bolj zaupajo in se pred njim lažje sprostijo. Športni pedagog in učitelj se zelo dobro 

dopolnjujeta, si delita izkušnje in znanje, imata večji pregled nad celotnim dogajanjem, 

povečata možnost individualizacije, dela v heterogenih in homogenih skupinah itd. Odločitev 

o skupnem poučevanju pa nimata učitelja sama, temveč o sodelovanju odloča vsaka osnovna 

šola posebej. 

Tabela 6. 21 : Večja jakost govora med poučevanje športne vzgoje 

Jakost govora Število odgovorov Odstotek odgovorov Kumulativni odstotek 
Vedno 20 25,0 27,8 

Včasih 37 46,3 79,2 
Redko 12 15,0 95,8 
Nikoli 2 2,5 98,6 
Drugo 1 1,3 100,0 
Skupaj 72 90,0  
Manjkajoča vrednost 8 10,0  
Skupaj 80 100,0  
 

Športna vzgoja se poučuje v telovadnici ali temu namenjenemu prostoru, dvorani, avli ali pa 

poteka na prostem. Prostor je večji od učilnice in učenci so v njem aktivni. Ker se učenci 

gibajo, pripravljajo ali pospravljajo pripomočke, tekmujejo, postanejo glasnejši. Včasih je v 

telovadnici tudi več oddelkov in posledično tudi več hrupa. Opisane razmere od učitelja 

zahtevajo večjo jakost govora. Zanimalo nas je ali je jakost učiteljevega govora med 

poučevanjem športne vzgoje večja in kako pogosto. Skoraj polovica učiteljev je odgovorila, 

da mora včasih govoriti glasneje (46,3 %). Le 2,5 % učiteljev je odgovorilo, da med športno 

vzgojo jakost njihovega glasu ni nikoli večja. 20 učiteljev (25,0 %) pa med športno vzgojo 

vedno govori glasneje. 

Učitelji se morajo zavedati, da z glasnim govorjenjem škodijo svojim glasilkam in govornim 

organom. Naučiti se morajo biti slišani brez uporabe večje jakosti govora. Pri tem ima velik 

pomen dobra in natančna razlaga ter jasna navodila. Pri učenju iger z žogo, kjer dodaten hrup 
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povzroča tudi žoga, na zunanjem igrišču in pri zabavnih elementarnih igrah, je priporočljiv 

pripomoček tudi piščalka. 

Možnost drugo je označil le en anketirani učitelj:  

• Včasih poučujem tri oddelke hkrati v veliki telovadnici, takrat je jakost glasu večja, 
drugače ne. 
 

IV. DELOVNI POGOJI   

HRUP 

Delo učitelja je v veliki meri odvisno od delovnih razmer. Delovno okolje mora biti tako, da 

se učitelj v njem dobro počuti. Velik vpliv na to ima hrup. V prehrupnem delovnem okolju so 

razmere za delo otežene ali celo nemogoče. Hrup lahko povzročajo dejavniki, na katere učitelj 

ima vpliv (npr. učenci) in dejavniki, na katere ne more vplivati (npr. hrupna cesta, ropot 

delavcev ipd.). Gotovo pa prehrupno okolje vpliva na učiteljevo telesno in duševno zdravje. 

Zanimalo nas je, kako hrup doživljajo učitelji Obalno-kraške regije. Navedene so imeli 

različne delovne prostore pri katerih so označili, v kakšni meri jih moti hrup. Odločali so se 

med tremi možnosti: 

1 Hrup me sploh ne moti; v prostoru je večinoma dovolj tiho, da lahko govorim z normalno 

močjo glasu. 

2  Hrup me občasno moti. 

3 Hrup me zelo moti; v prostoru je pogosto tako glasno, da moram govoriti glasneje kot sicer. 

Pridobljeni podatki so prikazani v spodnjih tabelah. 

Tabela 6. 22: Hrup v učilnici, kjer poteka pouk 

Hrup v učilnici, kjer 
poteka pouk 

Število odgovorov Odstotek odgovorov Kumulativni odstotek 

Sploh me ne moti 28 35,0 38,4 

Občasno me moti 36 45,0 87,7 
Zelo me moti 9 11,3 100,0 
Skupaj 75 91,3  
Manjkajoča vrednost 5 8,7  
Skupaj 80 100,0  
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Hrup v učilnici je najpogosteje posledica preglasnih učencev. Glasnost učencev pa je odvisna 

od tega ali je v razredu odmor ali pouk in kako pouk poteka: individualno reševanje, delo po 

skupinah, frontalno poslušanje učitelja. Razumljivo je, da je med pogovorom in sodelovanjem 

učencev hrup večji, seveda pa ne sme preseči določene meje, ker lahko ovira poučevanje 

učitelja ali celo poučevanja v drugih razredih. V kakšni meri hrup moti učitelja, pa je odvisno 

od njega samega. Nekatere učitelje hrup veliko bolj moti kot druge, odvisno je tudi od 

razpoloženja in trenutnega počutja. Hrup v učilnici zelo moti 11,3 % anketiranih učiteljev. 

Učitelj mora znati poskrbeti zase in za svoje zdravje. Ne sme dopustiti, da ga hrup zelo moti, 

saj je tako onemogočen kakovosten pouk in delo v razredu. Hrup občasno moti 45,0 % 

učiteljev. Kot je omenjeno imamo ljudje različno visoko toleranco hrupa, vendar je 

popolnoma normalno, da nas hrup kdaj moti. Če hrup postane neznosen in moti vsakodnevno 

delovanje, pa je potrebno nekaj ukreniti. Kar 35,0 % učiteljev pa hrup nikoli ne moti. Morda 

poučujejo že toliko časa, da so se na hrup navadili ali pa imajo veliko toleranco zanj. 

Tabela 6. 23: Hrup v zbornici 

Hrup v zbornici Število odgovorov Odstotek odgovorov Kumulativni odstotek 

Sploh me ne moti 46 57,5 65,7 
Občasno me moti 24 30,0 100,0 
Zelo me moti 0 0,0  
Skupaj 70 87,5  
Manjkajoča vrednost 10 12,5  
Skupaj 80 100,0  
 

Zbornica je prostor namenjen učiteljem, da se v njem zbirajo, posvetujejo ali pa preživljajo 

proste ure. Je prostor v šoli, ki ni namenjen učencem. Zanimalo nas je, kako hrup moti učitelje 

v zbornici. Ugotovili smo, da nihče izmed učiteljev ni obkrožil, da ga hrup v zbornici zelo 

moti. Zbornica je za učitelje velikokrat kot prostor, v katerem za trenutek spočijejo svoja 

ušesa ter se odpočijejo od otroškega vrveža. 30,0 % učiteljev je odgovorilo, da jih hrup v 

zbornici občasno moti. Učitelji brez lastnega kabineta, ki imajo med svojim delovnim časom 

prosto uro, se lahko pripravljajo na pouk v zbornici. Ker pa zbornica po navadi ni nikoli 

prazna in posledično tiha, lahko učitelje moti govorjenje drugih učiteljev. 
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Tabela 6. 24: Hrup v kabinetu 

Hrup v kabinetu Število odgovorov Odstotek odgovorov Kumulativni odstotek 
Sploh me ne moti 39 48,8 69,6 
Občasno me moti 16 20,0 98,2 
Zelo me moti 1 1,3 100,0 
Skupaj 56 70,0  
Manjkajoča vrednost 24 30,0  
Skupaj 80 100,0  
 

Kabinet je prostor, kjer se učitelj lahko umakne in opravlja svoje pisarniške naloge. Pripravlja 

dnevne, tedenske in mesečne priprave, popravlja teste ter domače naloge, ki mu jih učenci 

oddajo ipd. V kabinetu počne predvsem stvari, ki jih doma težje opravi, npr. stvari 

neposredno povezane s šolo, popravlja naloge v zvezkih, ki so pretežki, da bi jih nesel domov 

itd. Pomembno je, da ima učitelj v kabinetu mir, da lahko zbrano opravlja svoje delo. Na 

vprašanje V kakšni meri učitelje hrup moti v kabinetu, smo dobili zelo malo odgovorov. 

Odgovorilo je le 56 (70,0 %) od 80 (100,0 %) učiteljev. Predvidevamo lahko, da veliko 

učiteljev nima svojega kabineta, ali pa je kabinet skupen za vse razredne učitelje. Čeprav v 

vprašalniku ni bilo možnosti drugo, je veliko učiteljev pripisalo, da svojega kabineta nimajo. 

Predvidevamo lahko, da to učitelje moti in bi si želeli svojega kabineta, kjer bi lahko delali v 

umirjenem, nehrupnem okolju. Izmed učiteljev, ki imajo svoj kabinet oz. so odgovorili na 

vprašanje, jih več kot polovico (69,6 %) hrup sploh ne moti. Ravno zato je še toliko bolj 

pomembno, da bi vsak učitelj imel prostor, kamor bi se lahko odmaknil in v miru opravljal 

svoje delo. 

Tabela 6. 25: Hrup v ostalih šolskih prostorih 

Hrup v ostalih 
šolskih prostorih 

Število odgovorov Odstotek odgovorov Kumulativni odstotek 

Sploh me ne moti 9 11,3 12,5 
Občasno me moti 41 51,2 69,4 
Zelo me moti 22 27,5 100,0 
Skupaj 72 90,0  
Manjkajoča vrednost 8 10,0  
Skupaj 80 100,0  
 

Med ostale šolske prostore štejemo hodnik, jedilnico, garderobo itd. V teh prostorih so učenci 

sproščeni in niso pod neposrednim učiteljevim nadzorom. Ker se v teh prostorih zbere veliko 
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otrok, velikokrat postanejo zelo glasni in hrupni. Učitelj pa na hrup, ki nastaja v teh prostorih, 

nima velikega vpliva, saj ga povzroča veliko število otrok.  Zanimalo nas je, kaj o tem menijo 

razredni učitelji. Več kot polovico razrednih učiteljev (51,2 %) hrup v teh prostorih občasno 

moti. To je gotovo odvisno od dneva, ure, učiteljevega počutja in števila otrok, ki so prisotni v 

prostoru. Hrup v teh prostorih pa kar 22 (27,5 %) učiteljev zelo moti.  

Tabela 6. 26: Hrup v prostoru, kjer poteka športna vzgoja 

Hrup v prostoru, kjer 
poteka športna 
vzgoja 

Število odgovorov Odstotek odgovorov Kumulativni odstotek 

Sploh me ne moti 23 28,7 33,3 

Občasno me moti 36 45,0 85,5 
Zelo me moti 10 12,5 100,0 
Skupaj 69 86,3  
Manjkajoča vrednost 11 13,8  
Skupaj 80 100,0  
 

Športna vzgoja poteka v telovadnici ali večnamenskemu prostoru, ki je prilagojen za izvajanje 

športno vzgojnega procesa. Učenci so med športno vzgojo aktivni in bolj razigrani, kar lahko 

poveča hrupnost. Učitelj pa je tu edina oseba, ki lahko vpliva na zmanjšanje hrupa. Skoraj 

polovica anketiranih učiteljev je (45,0 %) odgovorila, da jih hrup v tem prostoru občasno 

moti. 

Iz rezultatov ankete ugotovimo, da večino učiteljev hrup sploh ne moti v zbornici in kabinetu. 

Večino učiteljev hrup občasno moti v učilnici, kjer poteka pouk, ostalih šolskih prostorih, kjer 

se zadržujejo, in v prostoru, kjer izvajajo športno vzgojo. Iz tega lahko ugotovimo, da večino 

učiteljev hrup bolj moti v prostorih, kjer se zadržujejo tudi učenci.  

SVETLOBA 

Delovno okolje mora biti tako, da se učitelj v njem dobro počuti in je pri svojem delu 

učinkovit. Velik vpliv na to ima svetloba, saj močno vpliva na zdravje. Pomembna je za 

ohranitev normalnega vida, izboljšuje produktivnost in kakovost ter zmanjšuje število nezgod. 

Prostori morajo biti dovolj osvetljeni z dnevno, umetno ali kombinirano svetlobo. Pomembno 

je, da je svetlobe dovolj, da je primerno razporejena in ima pravilno barvo ter smer. Če je 

prostor preveč osvetljen, je lahko svetloba tudi moteča. Primarna je naravna osvetlitev, zato je 

pomembno, da imajo prostori dovolj oken. 
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Zanimalo nas je, kako so osvetljeni prostori, v katerih poučujejo razredni učitelji Obalno-

kraške regije. Navedene so imeli različne delovne prostore pri katerih so označili, kako so 

osvetljeni. Odločali so se med tremi možnosti: 

1 Premalo svetlobe, pogosto moramo uporabljati luč. 

2 Primerna svetloba, luči uporabljamo ob slabem vremenu oziroma ko je zunaj temno. 

3 Preveč svetlobe, nenehno moramo zastirati okna. 

Tabela 6. 27 : Vpliv svetlobe na delovno okolje 

Delovni 
prostor 

Premalo svetlobe Primerna 
svetloba 

Preveč svetlobe Manjkajoča 
vrednost 

Število 
odgovor
ov  

% 
odgovo
rov 

Število 
odgovo
rov 

% 
odgovo
rov 

Število 
odgovo
rov 

% 
odgovo
rov 

Število 
odgovo
rov  

% 
odgovo
rov 

Učilnica, 
v kateri 
poteka 
pouk 

12 15,0 45 56,3 12 15,0 11 13,8 

Zbornica 11 13,8 52 65,0 2 2,5 15 18,8 
Kabinet, 
kjer se 
pripravlja
m na 
delo 

11 13,8 38 47,5 2 2,5 29 36,3 

Ostali 
šolski 
prostori, 
kjer je 
zadržujet
e 

12 15,0 56 70,0 0 0,0 12 15,0 

Prostor, 
kjer 
izvajate 
športno 
vzgojo 

10 12,5 54 67,5 1 1,3 15 18,8 

 

Učitelji so morali v tabeli ustrezno označiti, kakšno osvetlitev ima določen prostor, v katerem 

delujejo. Ugotovili smo, da imajo skoraj vsi šolski prostori v osnovnih šolah Obalno-kraške 
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regije, kjer poučujejo anketirani učitelji, primerno osvetlitev, umetna svetloba se uporablja kot 

dopolnilo naravne. 

Učilnica, v kateri poteka pouk, ima po mnenju 45 (56,3 %) učiteljev primerno svetlobo. Torej 

ima več kot polovica učilnic, kjer delujejo anketirani razredni učitelji dovolj naravne svetlobe, 

ki jo po potrebi dopolnijo z umetno. 12 (15,0 %) anketiranih učiteljev ima premalo naravne 

svetlobe v učilnici in 12 (15,0 %) ima preveč svetlobe, zato morajo pogosto zastirati okna. 

Na vprašanje o primerni svetlobi v kabinetu, kjer se pripravljajo na pouk, je odgovorilo le 51 

(63,7 %) učiteljev. Predvidevamo lahko, da učitelji, ki na vprašanje niso odgovorili (36,3 %), 

nimajo svojega kabineta in na odgovor niso mogli odgovoriti. Izmed vseh, ki imajo svoj 

kabinet, ima primerno svetlobo 74,5 % učiteljev. 

Ostali šolski prostori imajo po mnenju 56 (70,0 %) učiteljev razrednega pouka primerno 

svetlobo in prav nihče ne meni, da so ostali prostori preveč osvetljeni. 

Tudi prostor, kjer se izvaja športna vzgoja, je po mnenju 54 (67,5 %) učiteljev primerno 

osvetljen. 
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7. 0 RAZPRAVA 

 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti zdravstveno stanje učiteljev razrednega pouka, ki 

poučujejo v osnovnih šolah Obalno-kraške regije. Podatke smo zbrali s pomočjo vprašalnika. 

V diplomskem delu smo pridobljene podatke obravnavali v štirih sklopih. Prvi se nanaša na 

splošne podatke, drugi na zdravstvene težave in okvare, tretji na odnos učiteljev do športne 

vzgoje in četrti na delovne pogoje, v katerih učitelji delujejo. Izpustili smo sklop, ki se nanaša 

na poškodbe, ker so rezultati pokazali, da je odstotek učiteljev, ki so v zadnjem letu utrpeli 

poškodbe, zanemarljiv.   

Pred začetkom naše raziskave smo postavili 10 ciljev, glede na katere smo opredelili 16 

hipotez. Glede na zastavljene cilje in postavljene hipoteze so prišli do naslednjih zaključkov. 

H01: Večina razrednih učiteljev se v prostem času ukvarja s športom 3 ure ali več na 
teden.  

Hipoteza je potrjena. 

Ukvarjanje s športom, športne aktivnosti in dejavnosti so ključnega pomena za zdravje. 

Športna dejavnost vpliva na boljšo prekrvavitev, okrepi mišice, poveča obrambno sposobnost 

imunskega sistema … Poleg fizičnega ima tudi močan vpliv na psihično stanje človeka, saj se 

med športno dejavnostjo sprosti in s tem poveča miselno zmogljivost ter koncentracijo, 

izboljšuje pozitivno samopodobo, zmanjša stres in še bi lahko naštevali. Minimum za 

ohranitev zdravja in dobrega počutja je polurna športna dejavnost zmerne aktivnosti vsaj 5-

krat na teden oz. vsaj 3 ure tedensko (Z gibanjem do zdravja, 2012). Večina učiteljev, kar 60,0 

% se s športom ukvarja 3 ure ali več na teden, tako da lahko hipotezo potrdimo. Moje mnenje 

je, da bi se moral vsak človek ukvarjati s športno dejavnostjo vsaj pol ure dnevno, a ljudje 

smo si različni, saj vsak daje prioriteto drugim stvarem. Učitelji Obalno-kraške regije se glede 

na raziskave Slovenskega javnega mnenje (Sila, 2010) presenetljivo veliko ukvarjajo s 

športnimi dejavnostmi, kar je zelo pozitiven podatek. Vendar pa smo v naši raziskavi iskali le 

podatek o številu ur športnih aktivnosti na teden. Podatek, da se večina učiteljev ukvarja s 

športom 3 ure ali več na teden, ni dovolj specifičen, saj ne vemo ali se oseba ukvarja le en dan 

bolj intenzivno, lahko se ukvarja vsak dan manj kot pol ure itd. Bolj natančen podatek bi 

dobili, če bi učitelji ure športne dejavnosti vpisali po dnevih v tednu. 
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H02 – Učitelji razrednega pouka so odsotni z dela v povprečju 5 dni ali manj na leto.  

Hipoteza je ovržena. 

Vsi anketirani učitelji (tudi tisti, ki z dela niso bili odsotni niti en dan) so v povprečju bili 

odsotni 6,4 dni na leto. Čeprav je hipoteza zavrnjena, so po mojem mnenju učitelji z dela 

odsotni zelo malo število dni. Predvsem zato, ker so v raziskavi vključene večinoma ženske, 

ki so večkrat z dela odsotne tudi zaradi bolezni njihovih otrok. Sploh mlajši otroci so 

velikokrat bolni, prehlajeni in ne morejo v vrtec ali šolo. V vprašalniku namreč nismo 

spraševali le po dneh odsotnosti zaradi lastnega zdravja. Glede na raziskavo o bolniški 

odsotnosti (Inštitut za varovanje zdravja, 2010), kjer so podatki o bolniški odsotnosti odraslih 

prebivalcev precej večji (14,9 dni), se mi poraja veliko vprašanj. Morda učitelji večkrat 

opravljajo svojo službeno dolžnost, tudi ko njihovo zdravje ni takšno, kot bi moralo biti, 

mogoče morajo učitelji biti v šoli kljub slabemu zdravju, ker je nadomeščanje v šoli 

neprimerno težje kot pri drugih poklicih, ali pa učitelji v splošnem bolje skrbijo za svoje 

zdravje od ostalih odraslih prebivalcev … Vse to in še več vprašanj in dilem se mi porodi pri 

tem vprašanju, vendar to ni bila tema naše raziskave, je pa gotovo zanimivo tema za 

raziskavo. 

H03 – Več kot polovica razrednih učiteljev dobro skrbi za svoje zdravje. 

Hipoteza je potrjena. 

Razredni učitelji, vključeni v raziskavo, so morali oceniti, kako dobro skrbijo za svoje 

zdravje. Po njihovem mnenju več kot polovica učiteljev dobro skrbi za zdravje. 12 (15,0 %) 

učiteljev je ocenilo, da za zdravje zelo dobro skrbijo, 48 (60,0 %) učiteljev pa je ocenilo, da za 

zdravje dobro skrbijo. Čeprav je ocena skrbi za zdravje lahko zelo subjektivna, bi glede na 

ostale podatke pridobljene iz raziskave (obisk zdravnika, ukvarjanje s športno dejavnostjo, 

dneve odsotnosti z dela, škodljive navade, premagovanje stresa …), tudi sama njihovo zdravje 

ocenila kot dobro ali celo zelo dobro. Učitelj, ki dobro skrbi za svoje zdravje, zelo dobro 

vpliva na svoje lastno počutje, kar pa je še pomembneje, daje pozitiven vzor tudi učencem, ki 

jih poučuje. To pa je seveda tudi del poklica, kajti učitelj je, predvsem v manjših krajih, zelo 

dobro poznan in hkrati tudi opazovan od otrok in drugega prebivalstva.  

H04 - Večina razrednih učiteljev se pogosto počuti napete, pod stresom ali velikim 
pritiskom. 

Hipoteza je ovržena. 
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Učitelji so morali oceniti, kako pogosto se počutijo napete, pod stresom ali velikim pritiskom. 

Dobljeni podatki kažejo, da se večina učiteljev le občasno počuti napete, pod stresom ali 

velikim pritiskom, teh učiteljev je kar 65,0 %. Hipotezo torej lahko ovržemo. Še vedno pa se 

17,5 % učiteljev pogosto počuti napete, pod stresom ali velikim pritiskom, vsak dan pa se 

tako počuti le 5,0 % anketiranih učiteljev. Čeprav je učiteljev, ki se tako počutijo, malo, bi 

morali poskrbeti, da so med svojim delom bolj sproščeni.  

H05 – Večina učiteljev z manjšim naporom obvladuje napetost, stres in velik pritisk. 

Hipoteza je potrjena. 

Kot vsi ljudje tudi učitelji doživljajo napetost, stres in velik pritisk. Pomembno je, da se oseba 

zna s tem pravilno soočiti. Podatki so pokazali, da kar 82,5 % učiteljev napetost, stres in velik 

pritisk zlahka ali z nekaj truda obvlada, kar potrdi našo hipotezo. 

H06 – Sedaj kadi manj kot polovica anketiranih učiteljev. 

Hipoteza je potrjena.  

Hipoteza je potrjena, saj sedaj kadi le 12,5 % anketiranih učiteljev. Več kot polovica učiteljev 

(51,2 %) ne kadi in ni kadila nikoli v življenju. Sklepamo lahko, da se učitelji zelo dobro 

zavedajo škodljivosti kajenja in posledic, ki jih ima kajenje na zdravje. Učitelj, ki ne kadi, 

daje tudi pomemben vzor za učence. 

H07 –  Manj kot tretjina razrednih učiteljev živi v prostorih, kjer se kadi. 

Hipoteza je potrjena. 

Le 7,5 % učiteljev živi v prostorih, kjer kadijo sami ali pa kadijo drugi člani družine. Hipotezo 

lahko potrdimo. Učitelji, ki živijo v takih prostorih, čeprav sami ne kadijo, so pasivni kadilci 

in prav tako vplivajo na svoje zdravje. Poleg negativnega vpliva kajenja na zdravje ima 

kajenje tudi zelo močan vonj. Ljudje, ki živijo v zakajenih prostorih, se tega morda ne 

zavedajo, gotovo pa se zaveda njihova okolica. Cigaretni dim se zažre v lase, obleke in se ga 

je skoraj nemogoče znebiti. Tudi če obleke ali lase operemo, vonj ostane. Poleg tega cigaretni 

dim povzroča neprijeten zadah in ima še mnogo drugih škodljivih vplivov. Čeprav je kajenje 

prepovedano le na javnih mestih, bi se po mojem mnenju morali ljudje zavedati škodljivosti 

le-tega in se kajenja odreči tudi v bivalnih prostorih.  
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H08 – Večina učiteljev, ki poučujejo v Obalno-kraški regiji, bi raje imeli nižjo telesno 
maso. 

Hipoteza je ovržena. 

Ljudje, predvsem tisti, ki s svojim zunanjim videzom niso zadovoljni, zelo težko odgovarjajo 

na vprašanja o telesni masi, ker se jim zdijo preveč intimna. Ugotovili smo, da se večina 

anketiranih učiteljev v svojem telesu dobro počuti in so zadovoljni s svojo telesno maso, teh 

je kar 55,0 %. Tako da lahko hipotezo ovržemo. Še vedno je velik tudi odstotek učiteljev, ki 

bi bili radi imeli nižjo telesno maso. Teh učiteljev je 42,5 %. Čeprav je vprašalnik anonimen, 

kar nekaj ljudi ni želelo napisati podatka o svoji teži. 

H09 – Največ učiteljev iz Obalno-kraške regije ima kronično okvaro glasilk.  

Hipoteza je ovržena. 

Glede na to, da je učiteljski poklic izpostavljen vsakodnevnemu govorjenju, smo sklepali, da 

je najpogostejše bolezensko stanje učiteljev okvara glasovnega aparata – glasilk. Vendar so 

podatki iz naše raziskave pokazali, da temu ni tako. Ugotovili smo, da ima le 5,0 % 

anketiranih učiteljev okvarjene glasilke. Najbolj pogosto bolezensko stanje, s katerim se 

srečujejo učitelji, so alergije. Hipoteza lahko ovržemo. Z alergijami se spopada 21,3 % 

učiteljev. Včasih je bilo alergij zelo malo, v današnjem času pa ima zelo veliko ljudi težave z 

različnimi alergijami. Zanimivo bi bilo ugotavljati, zakaj do alergij sploh pride. Ali so 

posledica nezdrave prehrane polne umetnih dopolnil, načina življenja, ki je pretežno v 

notranjosti prostorov …  

H10 – Učitelji razrednega pouka se zelo pogosto srečujejo s hripavostjo in izgubo glasu. 

Hipoteza je ovržena. 

Največ učitelji razrednega pouka iz Obalno-kraške regije se občasno srečuje s hripavostjo, teh 

je 57,5 %, medtem ko se pogosto ali zelo pogosto s hripavostjo sreča le 17,5 % anketiranih. Z 

izgubo glasu pa največ učiteljev (55,0 %) ne sreča nikoli, pogosto ali pa zelo pogosto pa le 7,6 

% anketiranih učiteljev. Torej hipotezo lahko ovržemo. Nobena izmed bolezni, ki smo jih 

navedli v vprašalniku, se pri večini učiteljev ne pojavlja pogosto ali zelo pogosto.  

H13 – Večina učiteljev rada poučuje športno vzgojo. 

Hipoteza je potrjena.  
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Kar 86,3 % učiteljev Obalno-kraške regije trdi, da radi poučujejo športno vzgojo, tako da 

lahko hipotezo 13 potrdimo. 

H14 – Večina učiteljev, ki poučujejo v Obalno-Kraški regiji meni, da je pouk športne 
vzgoje včasih naporen. 

Hipoteza je potrjena. 

Za večino učiteljev, 52,5 %, je poučevanje športne vzgoje včasih naporno. Podatek me ne 

preseneča, saj se način poučevanja športne vzgoje popolnoma razlikuje od poučevanja drugih 

predmetov.   

H15 – Delež učiteljev iz Obalno-Kraške regije, ki bi ure športne vzgoje raje prepustili 
športnim pedagogom, je manjši kot delež učiteljev, ki športne vzgoje ne bi prepustili. 

Hipoteza je potrjena. 

Delež učiteljev, ki bi športno vzgojo prepustili športnim pedagogom, je 20,0 % in delež 

učiteljev, ki športne vzgoje ne bi prepustili, je 48,8 %. Torej je manj tistih učiteljev, ki bi 

športno vzgojo prepustili športnim pedagogom, tako da lahko hipotezo potrdimo. 

H16 – Učitelje razrednega pouka najbolj moti hrup v prostoru, kjer izvajajo športno 
vzgojo. 

Hipoteza je ovržena.  

Izmed vseh prostorov, v katerih se učitelji zadržujejo (učilnica, zbornica, kabinet, prostor, kjer 

se izvajajo športno vzgojo, in ostali prostori, kot so hodnik, jedilnica, garderoba …), učitelje 

hrup najbolj moti v ostalih šolskih prostorih. Hrup v ostalih šolskih prostorih, kjer se 

zadržujejo, občasno moti 51,2 % učiteljev in zelo moti 27,5 % učiteljev. Medtem ko hrup v 

prostoru, kjer izvajajo športno vzgojo, občasno moti 45,0 % učiteljev in zelo moti 12,5 % 

učiteljev. Sklepamo lahko, da učitelje hrup najbolj moti v prostoru, kjer imajo najmanj vpliva. 

V ostalih prostorih se zadržuje učitelj sam ali pa še učenci, ki jih poučuje in na katere ima 

vpliv. V ostalih prostorih pa se zadržuje veliko učencev, ki jih učitelj lahko sploh ne pozna ali 

pa jih pozna le na videz, v vsakem primeru pa je večinoma teh učencev preveč, da bi jih 

nadzoroval en sam učitelj. 
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8. 0 SKLEP 

 

Dobljeni podatki o zdravstvenem stanju razrednih učiteljev Obalno-kraške regije kažejo na to, 

da učitelji v povprečju dobro skrbijo za svoje zdravje. Glede na pridobljene podatke, lahko 

trdimo, da je večino učiteljev dovolj športno aktivnih, zadovoljnih s svojo telesno maso, se 

zna soočati z napetostmi, stresom in velikim pritiskom, nima težav s škodljivimi razvadami 

ter rada opravlja svoj poklic. Na podlagi rezultatov lahko ocenimo, da zaradi zdravega načina 

življenja, bolezni in bolezenska stanja pri učiteljih razrednega pouka niso pogoste. 

Zdravje razrednih učiteljev pa je problem, ki v Sloveniji še ni raziskan, kar se kaže tudi v 

pomanjkanju primernih virov in literature. Prav to nam onemogoča primerjanja podatkov z 

drugimi raziskavami in opredelitve problema zdravja razrednih učiteljev. Več raziskav bi 

lahko podalo objektivno oceno bolezni in bolezenskih stanj razrednih učiteljev. Morda bi 

lahko dopolnili tudi seznam poklicnih bolezni, saj na seznamu ni najpogostejših bolezni, ki 

pestijo učitelje. Ravno pomanjkanje ustrezne literature je bila tudi težava, s katero sem se 

srečala med pisanjem. Kot težavo bi omenila tudi odzivnost osnovnih šol Obalno-kraške 

regiji. Morda smo podatke želeli ravno v napačnem času, vendar veliko šol oz. njihov 

ravnateljev ni bilo pripravljenih sodelovati. Nekaj šol je po predogledu vprašalnika ocenilo, 

da so nekatera vprašanja preveč intimna. Vprašalnik smo povzeli po vprašalniku Z zdravjem 

povezan vedenjski slog, ki je namenjen odraslim prebivalcem Slovenije in poteka v okviru 

mednarodnega programa za preprečevanje nenalezljivih bolezni. Poleg tega je bil vprašalnik 

popolnoma anonimen.  

Med interpretacijo rezultatov raziskave se mi je porodilo nekaj zamisli, ki bi lahko bile teme 

nadaljnjih raziskav. Zelo zanimivo je dejstvo, da so najpogostejše bolezensko stanje ravno 

alergije. Včasih so bile alergije veliko bolj redke kot sedaj. Zakaj so alergije na cvetni prah, 

pršice, na številne dodatke v hrani ipd. postale tako pogoste? Zanimivo bi bilo raziskati, kaj 

povzroča in ima vpliv na številne alergije: življenjski slog, premalo gibanja (predvsem v 

naravi), preveč umetnih dodatkov, ki so postali nepogrešljiv dodatek hrane in pijače … Glede 

na da so učitelji v primerjavi z drugimi delavci zelo malo odsotni z dela, bi bilo zanimivo 

raziskati, čemu je tako. Morda je manjša odsotnost pogojena z zdravim načinom življenja 

učiteljev, težjim ali celo nemogočim nadomeščanjem v šolstvu, mogoče ima na to vpliv tudi 

trenutna situacija v državi … Prav tako bi bilo zanimivo analizirati, kakšni so vzroki bolniške 

odsotnosti pri učiteljih. Zanimivo bi bilo raziskati, kakšna je povezava med indeksom telesne 
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mase in zdravjem učiteljev ter kakšne so razlike med zdravstvenimi težavami kadilcev in 

nekadilcev. 

Kljub relativno dobremu povprečnemu zdravstvenemu stanju razrednih učiteljev je še vedno 

veliko učiteljev, ki za svoje zdravje premalo skrbijo. Namen mojega diplomskega dela je tudi 

spodbuditi vse pedagoške delavce k zdravemu načinu življenja. Učitelj je namreč vzor za 

učence, mladino in tudi starše, ravno zato je odrekanje škodljivim navadam, ukvarjanje s 

športom in sproščanjem zanj še toliko večjega pomena. Velik pomen za zdravje bi morali dati 

tudi delodajalci, spodbujati učitelje, jim omogočiti zdravo prehrano na delovnem mestu, 

skupna druženja v povezavi s športom in različnimi aktivnostmi, organizirati različne 

seminarje na teme zdravja, gibanja, odrekanja škodljivim navadam, premagovanja stresa in 

zdravega prehranjevanje. Vsak, ki je del pedagoškega kadra, lahko pripomore delček k 

ohranjanju in krepitvi zdravega duha v zdravem telesu. 
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10. 0 PRILOGE 

10. 1 VPRAŠALNIK ZA RAZREDNE UČITELJE 

 

Spoštovani/a učitelj/ica razrednega pouka! 

Moje ime je Katja Lavrič. Sem študentka Pedagoške fakultete, 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, okvare, poškodbe, nastale kot posledica 

opravljanja učiteljskega dela. Mentorica diplomskega dela je dr. Vesna Štemberger. 

Vprašalnik, ki je pred Vami, je namenjen razrednim učiteljem. 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. 

Katja Lavrič 

Ljubljana, 24. 2. 2012  

 

I. SPLOŠNI PODATKI 
 

1. Prosim, obkrožite ali vpišite podatek. 

 

Spol:        M  Ž 

Leto rojstva:        _________  

Delovna doba:        ______ let 

Šola, na kateri poučujete: _____________________________________________________ 

 

2. 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. 

 

3. 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. 
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 a) čisto spodnji 

 b) delavski 

 c) srednji  

 d) višji srednji 

 e) zgornji 

 f) ne vem 

 

4. 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. 

 

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. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

zobozdravnik JUN. JUL. AVG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

Ginekolog JUN. JUL. AVG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

specialist (1) JUN. JUL. AVG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

specialist (2) JUN. JUL. AVG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

Drugo JUN. JUL. AVG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

 

3.  Kdaj običajno obiščete splošnega zdravnika? Možnih več odgovorov. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                 Lavrič Katja;diplomsko delo 
 

- 105 - 
 

 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 

 

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 dobro 

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 
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e) vsak dan 

 

9.  Kako obvladujete napetost, stres in pritisk, 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/a sem s svojo telesno težo. 

c) Rad/a bi bil/a bolj suh/a. 

d) Rad/a bi bil/a bolj debel/a. 

 

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 
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�  bronhialno astmo 
�  psihična  
�  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     
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III. POŠKODBE 

1.  Koliko poškodb ste v zadnjih 12-ih mesecih doživeli v službenem času ter v času prihoda na delo 

ali odhoda z dela? 

a) Število poškodb: ________ 

b) nisem bil/a poškodovana. 

 

2.  Če ste bili poškodovani, obkrožite in vpišite podatke v preglednico. Če niste bili poškodovani, 

izpustite. 

Vrsta 
poškodbe 

Kraj, kjer je prišlo do posamezne poškodbe Bolniški dopust 

rana kože športno 
interesne 
dejavnosti 

športni 
dan, šola 
v naravi 

na poti 
na delo 

na 
poti z 
dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

obtolčenina 
mišice 

 

športno 
interesne 
dejavnosti 

športni 
dan, šola 
v naravi 

na poti 
na delo 

na 
poti z 
dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

nateg mišice športno 
interesne 
dejavnosti 

športni 
dan, šola 
v naravi 

na poti 
na delo 

na 
poti z 
dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

natrganje 
mišice 

športno 
interesne 
dejavnosti 

športni 
dan, šola 
v naravi 

na poti 
na delo 

na 
poti z 
dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

pretrganje 
mišice 

športno 
interesne 
dejavnosti 

športni 
dan, šola 
v naravi 

na poti 
na delo 

na 
poti z 
dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

natrganje, 
pretrganje 
Ahilove tetive 

športno 
interesne 
dejavnosti 

športni 
dan, šola 
v naravi 

na poti 
na delo 

na 
poti z 
dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

natrganje, 
pretrganje 
tetiv na prstih 
rok 

športno 
interesne 
dejavnosti 

športni 
dan, šola 
v naravi 

na poti 
na delo 

na 
poti z 
dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

zlom kosti športno 
interesne 
dejavnosti 

športni 
dan, šola 
v naravi 

na poti 
na delo 

na 
poti z 
dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

obtolčenina 
sklepa 

športno 
interesne 
dejavnosti 

športni 
dan, šola 
v naravi 

na poti 
na delo 

na 
poti z 
dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

zvin sklepa športno 
interesne 
dejavnosti 

športni 
dan, šola 
v naravi 

na poti 
na delo 

na 
poti z 
dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

zvin gležnja športno 
interesne 

športni 
dan, šola 

na poti na 
poti z 

drugje: redni pouk, Št.dni: brez 
bolniškega 
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dejavnosti v naravi na delo dela predmet: dopusta 

izpah sklepa športno 
interesne 
dejavnosti 

športni 
dan, šola 
v naravi 

na poti 
na delo 

na 
poti z 
dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

poškodbe 
meniskusov 

 

športno 
interesne 
dejavnosti 

športni 
dan, šola 
v naravi 

na poti 
na delo 

na 
poti z 
dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

poškodbe 
sklepne 
ovojnice 

športno 
interesne 
dejavnosti 

športni 
dan, šola 
v naravi 

na poti 
na delo 

na 
poti z 
dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

poškodbe 
sklepnih vezi - 
ligamentov 

športno 
interesne 
dejavnosti 

športni 
dan, šola 
v naravi 

na poti 
na delo 

na 
poti z 
dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

poškodbe 
sklepnega 
hrustanca 

športno 
interesne 
dejavnosti 

športni 
dan, šola 
v naravi 

na poti 
na delo 

na 
poti z 
dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

 

3.  Radi poučujete športno vzgojo? 

a) da 
b) ne 
c) drugo: _____________________________________________________________ 

 

4.  Se vam zdi pouk športne vzgoje naporen? 

a) da, večkrat 
b) včasih 
c) redko 
d) ne,  nikoli 
e) drugo: _____________________________________________________________ 
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5.  V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim delovnim okoljem? Označite ustrezen prostor v 

razpredelnici. 

 hrup svetloba 

delovni prostor sploh me ne 
moti; v 
prostoru je 
večinoma 
dovolj tiho, 
da lahko 
govorim z 
normalno 
močjo glasu  

občasno 
me moti 

zelo me 
moti; v 
prostoru je 
pogosto 
tako 
glasno, da 
moram 
govoriti 
glasneje kot 
sicer 

premalo 
svetlobe, 
pogosto 
moramo 
uporabljati 
luči 

primerna 
svetloba, 
luči 
uporabljam
o ob slabem 
vremenu 
oziroma ko 
je zunaj 
temno 

preveč 
svetlobe, 
nenehno 
moramo 
zastirati 
okna 

učilnica, v kateri 
poteka pouk 

      

zbornica        

kabinet, kjer se 
pripravljam na delo 

      

ostali šolski 
prostori, kjer se 
zadržujete (hodnik, 
jedilnica…) 

      

prostor, kjer 
izvajate športno 
vzgojo 

      

 

6.  Bi ure športne vzgoje raje prepustili športnim pedagogom? 

a) da 
b) ne 
c) drugo: _____________________________________________________________ 

 
 

7.  Ali je med uro športne vzgoje jakost vašega govora veliko večja kot sicer? 

a) vedno 
b) včasih 
c) redko 
d) nikoli 
e) drugo: _____________________________________________________________ 

 

         Hvala za sodelovanje! 
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10. 2 DOPIS ZA UČITELJE 

 

Spoštovani! 

Sem Katja Lavrič, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti. V okviru diplomskega 

dela opravljam raziskavo na področju športa. Pod mentorstvom dr. Vesne Štemberger pišem 

diplomsko delo z naslovom Zdravje razrednih učiteljev Obalno-kraške regije. 

Empirični del svojega diplomskega dela bom izvajala preko vprašalnikov, s katerim želim 

raziskati, kakšne zdravstvene težave, okvare in bolezni imajo učitelji razrednega pouka kot 

posledico njihovega poklica. Vprašalnik je namenjen učiteljem razrednega pouka, ki 

poučujejo v razredu ali v podaljšanem bivanju. Vsak izpolnjen vprašalnik je dragocen in 

pripomore k večji zanesljivosti rezultatov raziskave. 

Zavedam se, da delo učitelja terja veliko časa za pripravo kvalitetnega pouka, ki bo v mladih 

glavah spodbujal vedoželjnost, ustvarjalnost, željo po doseganju vedno novih še nepoznanih 

stvari, spoznanj, ugotovitev ... Vem tudi, da imajo učitelji poleg priprave na sam pouk še 

veliko drugih obveznosti, kot so nastopi za starše, razni tabori, natečaji, priprave na 

tekmovanja ... Poleg vsega se udeležuje še izobraževanj, na katerih se vedno znova 

izpopolnjujejo z upanjem ustvariti dobro ozračje v razredu, ki bo spremljalo učence na poti 

znanja. 

Kljub vsem navedenim obveznostim Vas lepo prosim, da si vzamete čas, čeprav se zavedam, 

da je to včasih zelo težko, in rešite moj vprašalnik. Želim si namreč čim prej diplomirati in 

postati del šolskega sistema, kjer se bom ravno tako kot vsi Vi trudila v smeri, ki bo za otroke 

najprimernejša. 

V upanju, da mi boste pomagali, Vas prav vse lepo pozdravljam. 

Katja Lavrič 

 

 


