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IZVLEČEK 

Diplomsko delo temelji na raziskovanju zdravstvenega stanja učiteljev prekmurske 

regije. Želeli smo ugotoviti, kako učitelji v prekmurski regiji skrbijo za svoje zdravje, 

koliko ur na teden se ukvarjajo s športom, katere zdravnike so v zadnjih 12-ih 

mesecih najpogosteje obiskali in koliko dni v šolskem letu so povprečno odsotni z 

dela. Zanimalo nas je tudi kako pogosto se učitelji razrednega pouka počutijo napete, 

pod pritiskom ali stresom in kako te težave premagujejo, koliko jih kadi ali živi v 

prostorih, v katerih se kadi. Ugotavljali smo, koliko učiteljev je zadovoljnih s svojim 

delovnim okoljem, koliko jih ima rado pouk športne vzgoje in kakšen odstotek 

učiteljev bi ure športne vzgoje raje prepustilo športnim pedagogom. 

V raziskavi je sodelovalo 75 učiteljev, ki poučujejo v osnovnih šolah v prekmurski 

regiji. Raziskavo smo opravili s pomočjo vprašalnika Z zdravjem povezan življenjski 

slog, ki so ga pripravili pri CINDI Slovenija. Za potrebe diplomskega dela ga je delno 

prilagodila in pripravila dr. Vesna Štemberger. Podatke, ki smo jih dobili smo vnesli v 

tabelo in jih kvantitativno obdelali.  

Ugotovili smo, da razredni učitelji v prekmurski regiji svoje zdravstveno stanje 

ocenjujejo kot dobro in menijo, da dobro skrbijo za svoje zdravje ter, da so športno 

dejavni povprečno 4 ure na teden. Ugotovili smo tudi, da se več kot polovica 

razrednih učiteljev prekmurske regije občasno počuti napete ali pod stresom in da jih 

večina tovrstne težave premaguje z manjšim naporom. Izkazalo se je, da je  

manj kot polovica učiteljev v preteklosti kadila ali kadi sedaj; Večina razrednih 

učiteljev, ki poučujejo v prekmurski regiji je zadovoljna s svojo telesno težo. 

Najpogostejše bolezenske težave, ki jih imajo učitelji so okvare hrbtenice, 

hipertenzija in alergije. Večina učiteljev, ki poučujejo v prekmurski regiji, rada poučuje 

športno vzgojo in je mnenja, da pouk športne vzgoje ni naporen, le 10 % anketiranih 

bi ure športne vzgoje raje prepustilo športnim pedagogom. 

 

Ključne besede: razredni učitelj, zdravje, bolezni, šport, gibanje, športna vzgoja,  

zdravo življenje 
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ABSTRACT 

HEALTH OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE PREKMURJE REGION 

The purpose of my diploma is researching the health of primary school teachers 

teaching in the Prekmurje region of Slovenia. We wanted to find out how do teachers 

in Prekmurje region take care of their own health, how many hours per week they do 

active sports, which doctors they have visited in the last 12 months and how many 

days in average they are absent from work. Furthermore we wanted to find out how 

often 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. We also wanted 

to find out how many teachers are satisfied with their working environment, how 

many of them like to teach physical education and what percentage of them rather 

leave it to the physical education teachers. 

In our research 75 elementary school teachers teaching in the Prekmurje region 

participated. The data was acquired by means of a questionnaire for teachers and 

PE pedagogues. The basis for it was Health-related behavioural manners, a 

questionnaire designed at CINDI Slovenia. It was slightly adapted by Dr. Vesna 

Štemberger for the needs of the diploma thesis. The data was sorted into a table and 

quantitatively analysed. 

We determined that primary school teachers in Prekmurje region estimate their 

health condition as being good and they also take good care of their health; teachers 

are sportily active on average 4 hours per week. Furthermore we determined that 

more than half of teachers occasionally feel tense, under stress or under pressure. It 

turned out that less than half of teachers have smoked or smoke at the present; Most 

of the elementary school teachers are happy with their current weight; The most 

common teachers problems are allergies, hypertension and spinal diseases and 

injuries. Most of the respondent teachers like to teach physical education and think 

that teaching it is not tiresome, only 10% of respondents would leave the teaching of 

P. E. to sports teachers. 

 

KEY WORDS: primary school teacher, health, ilness, exercise, physical education, 

healthy life 
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1. 0 UVOD 

V diplomskem delu sem raziskovala zdravje učiteljev v prekmurski regiji. Zanimal me 

je poklic učitelja, kaj dela, s čim se ukvarja, s kakšnimi težavami se sooča in katere 

so tiste bolezni, ki učitelje največkrat prizadenejo. Zanimal me je tudi odnos učiteljev 

do športne vzgoje in zdravega načina življenja.  

Biti učitelj je več kot samo poklic. Učitelj mora biti dober poslušalec, govornik, igralec, 

pevec, športnik, psiholog, detektiv, varuh, itd. Za opravljanje vseh teh nalog pa učitelj 

potrebuje zelo veliko energije.  

Prvi pogoj za dobro opravljanje učiteljskega dela je dobro zdravstveno stanje učitelja. 

Če ima učitelj težave na zdravstvenem področju, mu kaj hitro začne primanjkovati 

energije in težje se posveti svojim učencem. 

Učiteljski poklic je lahko zelo stresen in naporen. Učitelji vsakodnevno prihajajo v 

stresne situacije z otroki, kolegi, starši otrok, ravnatelji in tudi svojimi domačimi. Svoje 

delo in šolske težave velikokrat nosijo domov in se ne znajo sprostiti.  

Posebno poglavje sem namenila stresu, saj menim, da je ta velikokrat sprožilec 

drugih bolezni. Če smo pod stalnim stresom in pritiski smo bolj dovzetni tudi za druge 

bolezni in težave.  

Balfour S. (2012) pravi, da če se lahko na stres in dogodke v življenju odzivate mirno, 

varujete telo pred boleznimi. Zato je zelo pomembno, da se naučimo obvladovati svoj 

odziv na stres.  

Učitelji morajo ugotoviti, kako obvladovati odziv na stres in kako se lahko najbolj 

sprostijo in pozabijo na težave. Zdrav učitelj je lažje kos vsem psihičnim in fizičnim 

obremenitvam s katerimi se srečuje na svoji osebni in poklicni poti. 

Učitelj mora biti tudi zgled. V današnjih časih, ko otroci vse preveč časa namenijo 

sedenju pred računalniškimi in televizijskimi ekrani je zelo pomembno, da se jim vsaj 

v šoli šport čim bolj približa. Pri tem ima zelo veliko nalogo prav učitelj na razredni 

stopnji, saj je pomembno, da v učencih vzbudi željo in potrebo po gibanju že v 

zgodnjih letih. 

V današnjem hitrem življenju, ki vključuje kariero, družino, gospodinjska opravila in 

odnose je velikokrat težko najti čas zase. Prosti čas se je v zadnjih petih letih skrajšal 
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za 8 ur na teden, kar kaže koliko zahtevnejši je današnji slog življenja (Balfour, 

2012). Pa vendar bi morali vsi stremeti k temu, da bi znali poiskati čas zase in za 

zdravo življenje, da bi našli čas za rekreacijo, za pripravljanje zdravih in 

uravnoteženih obrokov in delati stvari, ki nas sproščajo ter napolnijo z novo energijo. 
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2. 0 PREDMET IN PROBLEM 

Predmet raziskave predstavljajo zdravje in bolezni razrednih učiteljev v prekmurski 

regiji. Zanimalo nas bo s kakšnimi bolezenskimi težavami se soočajo učitelji, kako te 

težave premagujejo in zdravijo ter kateri dejavniki jih največkrat pripeljejo do 

določenih težav.  

Raziskovali bomo tudi, kakšen odnos gojijo učitelji razrednega pouka do poučevanja 

športne vzgoje in športa nasploh. Opisali bomo različne prostore, kjer delajo razredni 

učitelji in poskušali ugotoviti, kako so zadovoljni s svojim delovnim okoljem in kako to 

vpliva na njihovo zdravje. Zanimal nas bo tudi problem stresa v šolstvu in z njim 

povezane bolezni. 

V nadaljevanju bomo zato podali čim več načinov, kako se spopadati z določenimi 

stanji in boleznimi, kako jih premagovati in kaj lahko preventivno storimo že prej, kot 

se določene težave začnejo ponavljati. Osredotočili se bomo na zdrav način življenja, 

kaj to je in kako ga živimo. 

 

2. 1 Poklic učitelja  

2. 1. 1 Razredni učitelj 

Če hoče biti nekdo res dober učitelj, mora utelešati dve veliki ljubezni: ljubezen do 

učenja in ljubezen do otrok. Pri svojem delu pa mora znati odigrati najrazličnejše 

vloge, biti mora: umetnik, strokovnjak za notranjo opremo, medicinska sestra, 

zdravnik, svetovalec, pisatelj, računovodja, tajnica, dirigent, dramatik, znanstvenik, 

trener, detektiv, policist, razsodnik, povezovalec, tehnik, gostitelj, starš in njegov 

svetovalec, novinar, psiholog in v zadnjem času tudi iskalec pokroviteljev 

(Paterson, 2000). 

Razredni učitelj skrbi za celostni razvoj učencev. Zagotavlja možnosti za razvoj na 

spoznavnem, socialno-emocionalnem in psihomotoričnem področju. Otrokom 

omogoča, da usvajajo nova znanja in jih znajo uporabiti, skrbi za razvoj 

samostojnosti, vedoželjnosti, komunikacije, ustvarjanja, pozitivne samopodobe in 

otroke spodbuja h gibalni aktivnosti. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Bogataj Alenka; diplomsko delo 

4 
 

Razredni učitelj se pripravlja na pouk vsebinsko ("kaj bo učil"), ob tem pa je 

pomembna metodično-didaktična priprava, kjer načrtuje, kako bo učil. Za vsebinsko 

pripravo obstajajo dokumenti, ki so za vse obvezujoči, to so učni načrti. Kako vsebine 

predstaviti učencem, je zahtevno delo; učitelj mora upoštevati razvojno-osebnostne 

lastnosti otrok določene starosti in vodilo, da delo organizira tako, da učenci sami 

osvajajo nova znanja in da se ob tem dobro počutijo. Pomembno je, da otroke za 

delo motivira, jih aktivno vključi v delo, da ustvari pozitivno učno klimo. Vse to 

zahteva od učitelja vedno nova iskanja in ustvarjalnost. Priprava na pouk in analiza 

dela lahko potekata v službenem času v šoli. Zelo dobro je, če obstajajo možnosti za 

timsko načrtovanje z učitelji, ki učijo v paralelkah. Takšne priprave so po navadi 

bogatejše, saj svoje zamisli prispeva več učiteljev in izberejo lahko le najboljše. 

Seveda se lahko učitelj na delo pripravlja tudi doma. V učiteljevo obvezo spada tudi 

popravljanje učenčevih izdelkov, kar lahko opravi v šoli po pouku ali doma. Ena 

izmed odgovornih nalog je preverjanje in ocenjevanje znanja. Učitelj si zapisuje 

napredek posameznikov v redovalnico in ob zaključku leta zapiše končno oceno v 

spričevalo. Vsak dan dnevno sproti zapisuje vsebino in cilje, ki jih usvajajo pri pouku, 

v dnevnik, kamor beleži tudi kulturne, naravoslovne, tehniške in športne dneve ter 

navzočnost učencev. Ob koncu šolskega leta osebne podatke vsakega učenca 

zapiše v matično knjigo. Pomembna učiteljeva naloga je razredništvo. Razrednik 

skrbi za razred kot celoto in rešuje probleme, če se pojavijo. Med njegove naloge 

sodi tudi vsebinska priprava in izvedba vsaj treh roditeljskih sestankov, na katerih 

starše seznanja z delom v razredu, disciplino, težavami, če se pojavijo, in seveda s 

pozitivnimi izkušnjami. Na govorilnih urah, ki jih organizira običajno tedensko ali na 

štirinajst dni, vodi osebne razgovore s starši, lahko tudi ob navzočnosti otroka. V 

zadnjem času razredniki pogosto pripravljajo tudi dneve odprtih vrat in tako 

omogočijo učencem, da staršem sami predstavijo delo v šoli. Potrebno je tudi stalno 

strokovno izpopolnjevanje, kajti učitelj se mora sproti seznanjati z novostmi in 

spremembami na svojem področju (Opis poklicev, 2010). 
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2. 1. 2 Razredni učitelj kot športni pedagog 

Razredni učitelj poleg vseh drugih predmetov poučuje tudi športno vzgojo, zato je 

zelo pomembno, da ima do športa pozitiven odnos. Učitelj mora biti otrokom zgled, 

skrbeti mora za svoje telo, se gibati, zdravo prehranjevati in skrbeti za svojo fizično 

kondicijo (Opis poklicev, 2010). 

Vsak otrok ima potrebo po gibanju, ki mu zagotavlja zdrav telesni, duševni in socialni 

razvoj. Gibalni razvoj je pomemben predvsem v prvih letih otrokovega življenja, saj 

vpliva na celostni razvoj otroka in kasneje mladostnika. Mnogi se ne zavedajo, kako 

je gibanje pomembno za otroke. Še posebno v današnjem času, ko so otroci 

prikrajšani za prepotrebno gibanje zaradi načina življenja in razvoja industrijske 

družbe. Tako otroci v šoli kot starši v službah so danes zelo obremenjeni, zato se v 

prostem času ne posvečajo dovolj športnim aktivnostim. Prosti čas mladostniki 

zapolnjujejo s televizijo, računalniki in drugo zabavno industrijo, ki pa imajo zelo 

negativne vzgojno-pedagoške učinke za otroke. Zaradi spremembe načina 

preživljanja prostega časa, se otroci manj zanimajo za gibalne dejavnosti. Zato se 

morajo učitelji razrednega pouka in športni pedagogi zavzemati za kvaliteten pouk 

športne vzgoje, ki otrokom nudi čim več gibanja. Športna vzgoja je namenjena prav 

vsakemu otroku, ki obiskuje osnovno šolo. Športna vzgoja ima zelo pomembno vlogo 

pri izobraževanju posameznika, saj predstvlja nenehen proces bogatenja znanja, 

razvijanja sposobnosti in lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti 

in odnosov med posamezniki. (Kovač, Novak, 2001). 

Zakon o osnovni šoli (1996) določa, da v prvem triletju uči vse predmete učitelj 

razrednega pouka, dovoljuje pa, da lahko z njim pri pouku športne vzgoje sodeluje 

tudi učitelj predmetnega pouka. Strokovnjaki na področju športne vzgoje se vse bolj 

zavzemajo, da bi pri športni vzgoji z razrednim učiteljem sodeloval športni pedagog. 

Mnoge šole, ki uvajajo takšen način poučevanja, ugotavljajo, da skupno poučevanje 

zagotavlja kakovosten pristop k pouku, ustrezno varnost in omogoča uresničitev 

zastavljenih ciljev učnega načrta (Kovač, Jurak, Strel, 2003). 

Štembergerjeva in Lipovaceva (2005) se strinjata, da je takšno sodelovanje ena 

izmed oblik bogatejšega in kvalitetnejšega športnega življenja na šoli. Športni 

pedagog in razredni učitelj usklajujeta, povezujeta in načrtujeta tudi druge vsebine 

športnih dejavnosti, ki se odvijajo v okviru prvega in drugega triletja: športne dneve, 
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več dnevne tabore (smučanje, plavanje, pohodi), šolo v naravi. Sodelujeta tudi pri 

izdelavi urnika, letne priprave na pouk in podrobne učne priprave. 

Da razredni učitelji in športni pedagogi lahko dosežejo učinkovit in kvaliteten pouk 

športne vzgoje, morajo slediti naslednjim izhodiščem poučevanja športne vzgoje 

(Kovač, Novak, 2001): 

- športna vzgoja mora biti sredstvo celotnega razvoja osebnosti; 

- spoštovati morajo načela enakih možnosti za vse učence in upoštevati njihovo 

različnost; 

- pedagoški proces vodijo tako, da je vsak učenec uspešen in motiviran; 

- igro kot vir sprostitve in sredstvo vzgoje morajo vključiti v vsako uro športne 

vzgoje; 

- učno-ciljna naravnanost učnega načrta dopušča določeno stopnjo avtonomije 

šole in učitelja ter sočasno zahteva prevzem strokovne odgovornosti za ustrezno 

izbiro vsebin, metod in oblik dela; 

- načrtno morajo spodbujati otroke k humanim medsebojnim odnosom in k 

športnemu obnašanju (fair playu); 

- posebno skrb morajo nameniti nadarjenim za šport in otrokom s posebnimi 

potrebami; 

- povezujejo športno dejavnost z drugimi predmetnimi področji; 

- načrtno spremljajo in vrednotijo otrokove dosežke in jih spodbujajo k športni 

dejavnosti; 

- spoštovati morajo predpisane standarde in normativna izhodišča ter poskrbeti za 

varnost pri vadbi. 

 

Razredni učitelji morajo obvladati matematiko, slovenščino, naravoslovje, 

družboslovje, glasbo, likovno, glasbeno, tehnično in športno vgojo. Vsi ljudje imamo 

različne interese, prav tako razredni učitelji. Zato se najdejo razredni učitelji, ki so jim 

bolj blizu ostala področja, kot pa šport. Mislim, da to ni nič slabega, da pa bi morali ti 

učitelji že zaradi otrok, ki so jim zgled, kljub temu živeti zdravo življenje, ki vsebuje 

tudi rekreacijo.  
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Štemberger (1998) opisuje razlike pri delu razrednih učiteljev in športnih pedagogov. 

Učitelju športne vzgoje zaradi specifike dela pripada športna oprema, ki jo dobi na 

delovnem mestu. Športni pedagogi imajo največkrat tudi svoj kabinet z lastnimi tuši, 

tako da sta zagotovljeni vsaj minimalna higiena in zasebnost. Kaj pa razredne 

učiteljice? Opreme ne dobijo, čeprav bi jim pripadala. Večinoma so tudi prisiljene 

preoblačiti se skupaj z učenci, le redkokdaj imajo na voljo posebne prostore. Po uri 

športne vzgoje mora učiteljica v petih minutah izprazniti garderobe, pripraviti učence 

za naslednjo uro, hkrati pa poskrbeti za higieno (vseh), kar je še posebej težko, čim 

mlajši so učenci. 

L. Prašnikar (2008) je v diplomskem delu raziskovala, kako razredni učitelji zaznavajo 

športno-vzgojni proces. Prišla je do ugotovitev, da učitelji radi poučujejo športno 

vzgojo in se zavedajo, da je za zdravje otrok zelo pomembna. Zato v redni pouk 

vključujejo tudi druge športne dejavnosti (minuto za zdravje in aktivni odmor). Pri 

poučevanju športne vzgoje je učiteljem v veliko pomoč učni načrt, ki je po njihovem 

mnenju primeren. Pri načrtovanju pouka športne vzgoje imajo učitelji kar nekaj težav, 

ki jih rešujejo predvsem s športnimi pedagogi, nekoliko manj pa z razrednimi učitelji. 

Poučevanje športne vzgoje je učiteljem v primerjavi z drugimi predmeti enakovredno. 

 

2. 1. 3 Prostori, kjer poučuje razredni učitelj in delovni pogoji 

Na delu po navadi preživimo več kot polovico svojega budnega časa, zato je zelo 

pomembno, da imamo dobre delovne pogoje in, da se tam dobro počutimo. 

Delovni prostor razrednega učitelja je najpogosteje učilnica, pa tudi prostori v okolici 

šole, ki so namenjeni otrokom. Športna vzgoja poteka v telovadnici ali na igrišču. Na 

nekaterih šolah imajo posebne kabinete, ki so namenjeni pripravi na pouk in 

shranjevanju didaktičnih in drugih pripomočkov. Letovanja in druge oblike bivanja 

izven šole omogočajo otrokom in učiteljem bivanje zunaj domačega kraja. Delo je 

dinamično in zvečine poteka v dopoldanskem času, le dejavnosti, kot so roditeljski 

sestanki, govorilne ure, razna predavanja in seminarji, potekajo v popoldanskem 

času (Opis poklicev, 2010). 

Delo mora biti individualno prilagojeno posamezniku in mora biti oblikovano tako, da 

je pestro, dinamično in kreativno (Bilban, 1999). 
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Delavci so na delu izpostavljeni zelo različnim obremenitvam, ki lahko neagtivno 

vplivajo na zdravje. Učitelji se v njihovem poklicu srečujejo predvsem z nefiziološkimi 

delovnimi razmerami in s škodljivimi psihološkimi dejavniki. 

 

Med nefiziološke delovne razmere spadajo: 

- delovni čas, 

- tempo dela, ritem dela, intenzivnost, 

- slaba organizacija dela, 

- statične obremenitve, 

- preobremenjenost posameznih organskih sistemov in organov. 

Med škodljive psihološke dejavnike pa uvrščamo: 

- odgovornost, 

- delo z ljudmi, 

- časovne pritiske, 

- nefiziološki ritem, nesocialni ritem, itd. (Bilban. 1999). 

Dejavnike tveganja na delovnem mestu lahko razvrstimo v naslednje skupine:  

- organizacijske, 

- psihosocialne, 

- kemične, 

- ergonomske, 

- biološke (Čili za delo, 2007). 

 

Ker se učitelji na delovnem mestu srečujejo predvsem z organizacijskimi, 

psihosocialnimi in ergonomskimi dejavniki tveganja se bom osredotočila na te tri 

skupine. 

 

ORGANIZACIJSKI DEJAVNIKI TVEGANJA 

Organizacijski pogoji so sistem dogovorjenih in sprejetih pravil, ki veljajo v delovnem 

okolju in so opredeljeni z modelom organiziranosti. Po rezultatih analiz 

obremenjenosti v delovnem okolju so organizacijski pogoji pogost vzrok 

preobremenjenosti delavcev. 
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Vsebina dela je pogosto vzrok preobremenjenosti, ker ni jasno določena ali pa se ves 

čas spreminja. Posledično se pojavljajo pritiski pri delu.  

V modelu organiziranosti morajo biti jasno opredeljene tudi pristojnosti 

posameznikov. V okviru pristojnosti je opredeljena možnost vplivanja na delo, na 

razporejanje lastnega delovnega časa in samo organizacijo. Je veliko neskladje med 

pristojnostjo, ki jo ima delavec, da vpliva na samo delo, in pričakovanji delodajalca. 

Zaradi te razlike se pojavljajo občutki preobremenjenosti. 

V modelu organiziranosti je opredeljena tudi odgovornost. V nekaterih delovnih 

okoljih je odgovornost jasno formulirana in usklajena tudi s pristojnostmi. Kadar pa so 

pristojnosti bistveno nižje, kot so odgovornosti, je to lahko vzrok stresa. 

Delovni čas in soodločanje pri razporejanju delovnega časa pomembno vplivata na 

obremenjenost. V osnovnem organizacijskem modelu mora biti delovni čas 

opredeljen. Neformalna podaljševanja delovnega časa in slabo načrtovana 

vnaprejšnja razporeditev delovnega časa lahko povzročijo občutke 

preobremenjenosti in posledično znižajo motiviranost za delo. Razporejanje 

delovnega časa je vezano na osnovno vsebino dela. Nove oblike delovnega časa, 

deljen delovni čas, podaljševanje v čas prostega časa pri večini delavcev v 

storitvenih dejavnostih bistveno vplivajo tudi na motiviranost. 

Jasno opredeljena navodila za delo in delovni postopki lahko zagotavljajo učinkovito 

opravljanje dela v skladu s pričakovanji. Navodila za delo so del standardov, ki 

veljajo v delovnem okolju. Pogosto se dogaja, da se nekatera navodila za delo 

opuščajo zaradi časovne zahtevnosti. Ljudje poenostavijo in predvsem v rutinskih 

situacijah začno opuščati delo po postopkih. Posledično povzroči to večjo verjetnost 

nezgod in napak. 

Delavcu zagotavljajo ustrezni organizacijski pogoji jasno opredeljeno vsebino 

njegovega dela, njegove pristojnosti, odgovornosti in način dela, delovni čas, 

navodila za delo ter delovne pogoje, znotraj katerih lahko učinkovito opravlja svoje 

delo. Kolikor boljša je definiranost posameznih organizacijskih pogojev, toliko bolj 

učinkovito in manj obremenjujoče je delo (Čili za delo, 2007). 
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PSIHOSOCIALNI DEJAVNIKI TVEGANJA 

Psihosocialna tveganja so dejavniki v delovnem okolju, ki povzročijo 

doživetja preobremenjenosti in stresa zaradi socialnih in organizacijskih pogojev 

dela. 

Delavec pričakuje v delovnem okolju dobre medsebojne odnose, jasno opredeljeno 

hierarhijo, prijazno komunikacijo. Zato se je pripravljen tudi prilagajati in biti predan 

svojemu delovnemu okolju. Delodajalec pričakuje od delavca visoko stopnjo 

lojalnosti, prilagodljivosti in mu omogoča ustrezen model organiziranosti, znotraj 

katerega lahko učinkovito dela in mu tudi formalno zagotavlja ustrezne medsebojne 

odnose. Interes obeh, delavca in delodajalca, je da ustvarita prijazno delovno okolje, 

psihosocialno okolje, v katerem je mogoče vztrajati brez preobremenjenosti in stresa. 

Prijazno delovno okolje z dobrimi psihosocialnimi odnosi je plod sodelovanja delavca 

in delodajalca. To sodelovanje ni postavljeno enkrat za vselej, temveč ga je treba ves 

čas dopolnjevati, dograjevati in izpopolnjevati (Čili za delo, 2007). 

 

ERGONOMSKI DEJAVNIKI TVEGANJA 

Hrup 

Človek je vsakodnevno izpostavljen hrupu. Hrup vpliva tako na izgubo sluha kot 

tudi na organizem v celoti. Hrup dovolj visoke jakosti in trajanja okvari notranje uho in 

povzroča začasno ali trajno okvaro sluha v katerikoli starosti. 

Hrup lahko povzroča tudi motnje sporazumevanja in kvalitativne motnje spanja 

(prebujanje, plitkejše spanje), utrujenost, motnje koncentracije in pozornosti ter 

povzroča zmanjšano delovno učinkovitost. 

Čili za delo je opravil raziskavo Vpliv hrupa na počutje. Proučevali so razpoložljivost 

in običajno počutje neindustrijskih delavcev. V študijo je bilo zajetih 394 delavcev, od 

tega je bilo 112 moških in 282 žensk. Opravljajo različna dela s področja storitvenih 

dejavnosti, v glavnem so to administrativna dela. 

Pri raziskavi je bila razpoložljivost delavcev opredeljena kot njihovo doživetje 

možnosti opravljanja svojega dela v skladu s pričakovanji.  

Preobremenjenost pa kot posameznikovo doživetje, ki je posledica nezmožnosti 

obvladovati svoje delo. Nekateri to imenujejo stres. 
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Pri delavcih preobremenjenih s hrupom se je dvignila raven utrujenosti, narasla je 

naveličanost, želja po umiku iz delovne situacije, delavci pa so se ocenjevali kot 

preobremenjene, manj učinkovite za reševanje problemov. Njihovo počutje je bilo v 

intervalu znakov preobremenjenosti, ki zahteva intervencijo. Doživetja nižje 

razpoložljivosti so bila posledica motenj telefonov, računalnikov in hrupa, ki ga 

povzročajo sodelavci s svojim delom in s svojo prisotnostjo (Čili za delo, 2007). 

Svetloba 

Osvetljenost delovnega mesta je eden najpomembnejših dejavnikov delovnega 

okolja. Razsvetljava je lahko dnevna, umetna ali kombinirana. Pomembno je, da 

zagotavlja zadostno 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 količino 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). 
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2. 2 Zdravje in zdravstvene težave 

2. 2. 1 Definicije zdravja 

Prvotno prepričanje je bilo, da je zdravje odsotnost bolezni. V zadnjih desetletjih pa 

se je definicija zdravja bistveno dopolnila. Danes opredeljujemo zdravje kot širšo 

vrednoto. Tako označujemo s pojmom zdravje ne le odsotnost bolezni ali 

nezmožnost za delo, ampak stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega 

blagostanja, ki se kaže v zmožnpsti neprekinjenega prilagajanja okolju. Po novi 

definiciji zdravja skrb zanj ni več le ozek interes posameznika, ampak vse bolj 

postaja tudi skrb družbe, ni več le zasebna, ampak tudi in vse bolj družbena dobrina 

(Bilban, 1999). 

Zdravje je stanje telesnega, duševnega ter socialnega blagostanja in ne le odsotnost 

bolezni ali nezmožnosti za delo, kaže se v zmožnosti (procesu) neprekinjenega 

aktivnega prilagajanja okolju (Bilban, 1999).  

Zdravje kaže: 

- pretekla in sedanja dogajanja (odvisno od odraščanja, načina življenja); 

- učinke naravnih dejavnikov okolja (fizikalni, kemični, biološki); 

- učinke družbenih dejavnikov okolja (delovnega in bivalnega); 

- reaktivnost človeka (odzivnost), obnašanjee (vedenjski vzorec), razvade 

(neustrezne prehrambene navade) itd. (Bilban 1999). 

Po navajanju Bilbana (2005) je svetovna zdravstvena organizacija leta 1969 

svetovnemu dnevu zdravja namenila temo »Zdravje, delo in produktivnost«, katere 

glavna sporočila so bila: 

- zdrav delavec na urejenem delovnem mestu je najbolj produktiven, 

- zdravje, delo in produktivnost so najpomembnejši dejavniki gospodarskega razvoja 

in družbenega napredka 

- stopnje varovanja življenja, zdravja in delovne zmogljivosti delavcev so merilo, s 

katerim se v mednarodnem svetu presoja položaj delavskega razreda v neki družbi. 

Tako bi morala biti skrb za zdravje zaposlenih ena od temeljih prednosti v vsaki 

delovni organizaciji, saj obstaja tesna povezava med zdravstvenim stanjem in 

delovno uspešnostjo. 

Zdravje in z njim večja kvaliteta življenja skupaj prispevata k razvoju in napredku 

celotne družbe. Zdravje pa ni povezano le z biološkimi dejavniki kot so spol, starost 

in dednost, temveč nanj pomembno vpliva tudi življenjski slog. Nezadostna gibalna 
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dejavnost je eden izmed najpomembnejših dejavnikov nezdravega življenjskega 

sloga. Odrasli na delu preživijo vsaj tretjino svojega življenja, zato je pomembno, da 

se telesna dejavnost vključi tudi v delovno okolje. Na tem mestu velja omeniti še 

razliko med telesno dejavnostjo in telesno dejavnostjo za krepitev zdravja. Telesna 

dejavnost je definirana kot kakršnakoli sila, ki je izvedena s strani skeletnih mišic in 

se konča s porabo energije nad ravnjo mirovanja. Sem sodijo hoja ali kolesarjenje v 

transportne namene, ples, tradicionalne igre in razvedrila, vrtnarjenje in hišna 

opravila, pa tudi šport in namerna telesna vadba. Šport po navadi vključuje neko 

obliko tekmovanja, telesna vadba pa je običajno namenjena izboljšanju telesne 

pripravljenosti in zdravja (Berčič, Sila, Tušak, Semolič, 2007). 

 

2. 2. 2 Življenje v sodobni družbi in z njim povezane bolezni 

V bolezni je porušena integracija in koordinacija funkcij organizma. Med vplive okolja 

in bolezenski proces so vstavljene fiziološko koordinirane adaptacije organizma. 

Človek se različno odziva na različne obremenitve življenjskega okolja. Kako se bo 

odzval, je odvisno od podedovanih in pridobljenih telesnih in duševnih značilnosti 

posameznika. 

Bolezen je tako stanje ali način reagiranja organizma na okolico, pri katerem oride do 

kvalitativnih in kvantitativnih motenj funkcij organizma. Najpogostejša socialno 

pomembna motnja je nesposobnost za opravljanje rednih življenjskih funkcij, ki 

vključujejo tudi delo. Nekoliko redkejša posledia bolezni je trajna okvara kakega 

organa ali funkcije organizma, najredkejša pa smrt (Bilban, 1999). 

Sila (1991) opredeli kot simptome bolezni sodobne civilizacije preveliko telesno težo 

in slabo fizično kondicijo, ki je posledica premajhne gibalne dejavnosti, katerima se 

pridružita še velika živčna in psihična utrujenost. Po navajanju Zaletel, Kragelj in 

drugi (2004) je raziskava »Dejavniki tveganja za nalezljive bolezni pri odraslih 

prebivalcih Slovenije« pokazala, da telesna neaktivnost predstavlja tudi v Sloveniji 

enega najbolj razširjenih dejavnikov tveganja za nastanek, napredovanje in zaplete 

kroničnih bolezni, še posebej tistih, ki prizadenejo srce in ožilje (kar 54,6 % odraslih 

Slovencev v starostnem obdobju od 25 do 64 let ima prekomerno telesno težo, 15 % 

oseb je debelih). Delež prebivalstva s prekomerno telesno težo se postopoma 

povečuje s starostjo. 
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DEBELOST 

Pri današnjem načinu in tempu življenja nam ostane zelo malo prostega časa in tako 

se tudi malo ljudi redno rekreira. Čeprav lahko trdimo da redna telesna dejavnost 

varuje varovalno in zmanjša tako srčno-žilna obolenja kot tudi splošno umrljivost se 

kljub temu malo ljudi redno ukvarja s telesno aktivnostjo, kar posledično vpliva na 

nastanek debelosti (Salobir in Brguljan-Hitij, 2004). 

Debelost je kronična in socialna presnovna bolezen, ki vztrajno narašča in 

predstavlja zelo pomemben, a težko rešljiv zdravstveni problem. Povezana je z 

razvojem številnih kroničnih bolezni, vpliva na kvaliteto življenja in skrajšuje 

pričakovano življenjsko dobo. Vzrokov za nastanek debelosti je več in se med seboj 

prepletajo (genetski, metabolični, kulturni in psihosocialni), vendar v zadnjem času 

zlasti okolje in način življenja vplivajo na nastanek debelosti. Dostopnost in ponudba 

cenejše in nezdrave energijsko goste hrane je vse bolj v uporabi, kar vpliva tudi na 

telesno težo. Debelost je posledica nepravilne prehrane zaradi prevelike količine 

obrokov in nepravilnega prehranjevalnega režima, ki je nepravilen glede na način 

priprave hrane, kot tudi na razporeditev obrokov preko dneva. Sedeč način življenja s 

premalo gibanja, stres in težave iz okolja tudi vplivajo na nastanek debelosti. Tudi 

napačen vedenjski vzorec, ki ga otrok dobi v svoji družini, je pomemben dejavnik, ki 

vpliva na razvoj debelosti v poznejšem obdobju, zlasti če je prisotna dedna 

obremenitev (Kovač-Blaž, 2003). 

Čezmerno telesno maso in debelost ocenjujemo z indeksom telesne mase (ITM) ali 

Body mass index (BMI). Določa ga razmerje med telesno maso in kvadratom višine 

in ga izračunamo kg/m2, kot ga prikazuje formula:  

ITM = telesna teža v kg / telesna višina v m2 

 

Indeks telesne mase je kazalnik prehranjenosti za moške in ženske v starosti od 20 

do 65 let. ITM, ki se giblje med 18,5 do 24,9, pomeni normalno telesno težo, 

vrednosti 25,0 do 29,9 označujejo čezmerno telesno težo, vrednosti 30,0 in pomenijo 

debelost takrat je nujno treba zmanjšati telesno težo (Faulhaber, 2006). 
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Tabela: razvrstitev telesne teže po indeksu  

ITM OZNAKE TELESNE TEŽE 

Manj kot 20,0 premajhna telesna teža 

20,0 – 24,9 normalna telesna teža 

25,0 – 29,9 čezmerna telesna teža 

30,0 – 34,9 debelost (adipoznost) I. stopnje 

35,0 – 39,9 debelost II. stopnje 

Več ali = 40 bolezenska debelost (patološka 

adipoznost) 

(Faulhaber, 2006) 

 

2. 2. 3 Opisi nekaterih bolezni 

BOLEČINE V HRBTENICI 

Najpogostejša bolečina v gibalnem sistemu pri človeku je bolečina v ledvenem 

predelu hrbtenice. Devetdeset odstotkov odraslih oseb se v svojem življenju vsaj 

enkrat sreča z bolečino v križu, petdeset odstotkov ljudi pa čuti bolečine v križu vsaj 

enkrat letno in se za pomoč obrne na svojega družinskega zdravnika. Poleg tega so 

ljudje zaradi bolečine v križu onesposobljeni za določen čas okoli treh mesecev 

opravljati svoje delo (Košak, 2010). 

Bolečina v ledvenem predelu hrbtenice je lahko akutna, subakutna in kronična. Do 

poškodbe lahko pride ob nenadnih obremenitvah ali nepravilnih obremenitvah 

hrbtenice, lahko pa so posledica preutrujenosti struktur ob hrbtenici. Najpogostejši 

vzrok za bolečino v križu so degenerativne spremembe medvretenčne ploščice. Te 

so predvsem posledica načina življenja sodobnega človeka, ki je veliko bolj 

nedejaven. Intelektualne dejavnosti nas silijo k dolgotrajnemu sedenju za mizo ali pri 

računalniku, posledično pa nam zmanjkuje časa za rekreacijo, kar vpliva na slabšo 

prehrano medvretenčne ploščice in poznejše zgodnje obrabljanje ploščice (Košak, 

2010). 

Bolečina v križu je še zlasti prisotna v zahodnih družbah in problem je dosegel že 

epidemične razmere. Prevalenca naj bi bila že več kot 70-odstotna. Poleg tega, da 

onesposobi bolnika za nedoločen čas, povzroči tudi, da bolnik izgubi samozavest in 
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samopodobo. Kronična bolečina v križu je pogosto povezana tudi z drugimi 

boleznimi, med katerimi so depresija, panična in anksiozna motnja, ter z motnjami 

spanja. Zaradi nezmožnosti opravljanja svojega dela nastanejo ogromni stroški, ki so 

povezani z izgubo storilnosti na delu, ki ga bolnik opravlja, ter z visokimi stroški 

zdravljenja bolečin v križu. V raziskavi, ki je bila narejena v Nemčiji, so prišli do 

podatkov, da znašajo stroški zdravljenja, povezani z bolečino v križu, okoli 65 milijard 

dolarjev (Zaletel, 2010). 

Med dejavnike tveganja za nastanek bolečine v križu sodijo fizična dela, pogosto 

sklanjanje, obračanje, dvigovanje težkega bremena in dolge statične obremenitve. 

Ne smemo izpustiti tudi nekaterih psihosocialnih dejavnikov kot so anksioznost, 

depresija in mentalni stres na delovnem mestu. Novejše študije so med dejavnike, ki 

povečujejo tveganje za nastanek kronične bolečine v križu uvrstile tudi distres, 

depresivno razpoloženje in somatizacijo (Mrđanović, 2007). 

HIPERTENZIJA 

Visok krvni tlak je škodljiv, saj povzroča obremenitev srca in arterij in posledično 

okvare občutljivih tkiv. Nezdravljen visok krvni tlak sčasoma okvari oči in ledvice. Čim 

višji je krvni tlak, tem večja je možnost nevarnih zapletov, kot so srčni infarkt, bolezen 

venčnih žil in možganska kap. Že majhno znižanje krvnega tlaka lahko zmanjša 

tveganje za srčni infarkt celo za 20 odstotkov. Krvni tlak se čez dan spreminja; 

poraste ob telesni dejavnosti ali razburjenju ter upade med počitkom in spanjem. 

Razlikuje se med posamezniki in postopno narašča s staranjem ter pridobivanjem 

telesne teže. Arterijski hipertenziji pravijo tudi tiha ubijalka, saj lahko brez opozorilnih 

znakov vodi v srčno ali možgansko kap (Stoppard, 2007). 

 

DIABETES 

Sladkorna bolezen ali diabetes mellitus je bolezensko stanje, pri katerem trebušna 

slinavka tvori nezadostne količine inzulina ali pa se ciljna tkiva na inzulin ne odzivajo. 

to si napisala že v prejšnjem stavku Velja za eno od najpogostejših kroničnih bolezni 

v razvitem svetu, saj prizadene približno vsako dvajseto osebo. Lahko se kaže tudi 

družinska nagnjenost k pojavu bolezni (Stoppard, 2007). 
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SRČNA KAP 

Srčni infarkt je odmrtje dela srčne mišice zaradi zapore arterije, ki ga prehranjuje. 

Včasih na grozeč srčni infarkt opozarjajo napadi prsnih bolečin. Srčni infarkt je eden 

od glavnih vzrokov umrljivosti v razvitih deželah. 

Simptomi srčnega infarkta se običajno pojavijo nenadno in vključujejo: 

- hudo stiskajočo bolečino v osrednjem delu prsnega koša, ki je podobna bolečini ob 

napadu angine pektoris, vendar je precej hujša; širi se v vrat, zobe in roki, predvsem 

v levo in je včasih najhujša v komolcu 

- bledo, vlažno kožo 

- oteženo dihanje 

- slabost, občasno tudi bruhanje 

- tesnobnost ali strah pred smrtjo 

- nemir (Stoppard, 2007). 

 

BOLEČINA V PRSIH 

Značilno prsno bolečino bolniki z angino pektoris pogosto opisujejo kot občutek 

bremena ali tiščanje v prsnem košu, ki se širi v roke, komolce, vrat, spodnjo čeljust, 

obraz ali hrbet. Običajno s epojavi ob telesnem naporu in izzveni po približno desetih 

minutah počitka. 

Angina pektoris je najpogostejši simptom, ki ga povzročajo zožitve venčnih arterij 

(ateroskleroza). Ker je ateroskleroza začetna stopnja večine srčnih obolenj, nas 

angina pektoris opozarja na možnost različnih bolezni srca. Bolečina izvira v srčni 

mišici in je posledica nezadostne oskrbe srčne mišice s krvjo (Stoppard, 2007). 
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SRČNO POPUŠČANJE 

Poznamo akutno in kronično srčno popuščanje. Akutno srčno popuščanje se razvije 

nenadoma, pogosto kot posledica srčnega infarkta in lahko ogroža bolnikovo 

življenje. Do kroničnega srčnega popuščanja pa pride postopno zaradi nezadostne 

prekrvavirve srčne mišice ob bolezni venčnih žil ali zaradi črpanja krvi proti uporu ob 

previsokem krvnem tlaku. Zaradi nezadostnega delovanja levega prekata najprej 

pride do zastajanja tekočin v pljučih, pozneje pa tudi v nogah. Zato tudi pravimo, da 

se ob akutnem srčnem popuščanju bolnik »utopi« v lastni tekočini, saj hitro kopičenje 

tekočine v pljučih ovira izmenjavo plinov.Za kronično srčno popuščanje je značilno 

dolgotrajno okrnjeno delovanje srčne črpalke in posledično nezadosten pretok krvi 

skozi tkiva, zaradi česar se v tkivih kopiči tekočina (Stoppard, 2007). 

 

MOŽGANSKA KAP 

Možganska kap je posledica poškodbe dela možganov zaradi nezadostne preskrbe 

tega območja s kisikom. Prekrvavitev možganov je lahko ovirana zaradi blokade 

pretoka (tromboza, embolizem) ali puščanja iz katere od možganskih žilic (krvavitev). 

Med dejavnike tveganja za možgansko kap sodijo visok krvni tlak, sladkorna bolezen 

in povišana raven holesterola v krvi. Po možganski kapi prizadeti del možganov ne 

funkcionira, zato je nujna takojšna zdravniška oskrba (Stoppard, 2007). 

 

BOLEZNI IN OKVARE SKLEPOV 

Sklepi telesu omogočajo gibljivost. Gladko drsenje sklepnih površin in s tem dobro 

gibljivost sklepov omogočata sklepna ovojnica in tanka plast sinovije, ki tvori sklepno 

oziroma sinovialno tekočino. Sklepne površine kosti prekriva sklepni hrustanec, ki 

tako kot sklepna tekočina, zmanjšuje trenje. Sklepne vezi obdajajo sklepe, jih 

učvrstijo, jim dajejo oporo in stasbilnost. Okvare sklepov so lahko posledica poškodb, 

vnetja ali degenerativnih sprememb kosti, hrustanca ali vezi zaradi staranja ali 

določenih bolezni. Bolezni, ki prizadenejo sklepe, so lahko vzrok invalidnosti. V 

zadnjih 20 letih je prišlo do napredka v zdravljenju kroničnih sklepnih bolezni, saj 

uporabljajo nova zdravila in boljše umetne sklepe (Stoppard, 2007). 

 

ASTMA 

Astma je kronična vnetna bolezen večjih in manjših dihalnih poti (bronhijev in 

bronhiolov). Zanjo je značilna prevelika odzivnost dihalnih poti na različne dražljaje 
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(alergene). Ob prehladu in drugih virusnih okužbah ali ob vzpostavitvi določenemu 

dražljaju se stene dihalnih poti krčijo, kar oteži dihanje. Astma je pogosta bolezen, saj 

prizadene enega od sedmih otrok in enega od dvajsetih odraslih. 

Zaradi zoženih dihalnih poti je prehajanje zraka oteženo, zaradi česar pride do: 

- kašlja, 

- sopenja ali piskajočega dihanja, 

- zadihanosti, 

- stiskanja v prsih, 

- izkašljevanja sluzi. 

 

Pri nekaterih bolnikih z astmo se simptomi pojavljajo le občasno, na primer ob 

prehladu ali stiku z določenim dražljajem, pri drugih so izrazitejši ponoči, zgodaj 

zjutraj ali ob telesnem naporu. Pri redkih so simptomi prisotni ves čas  

(Stoppard, 2007). 

 

RAZJEDA NA ŽELODCU ALI DVANAJSTERNIKU 

Peptična razjeda nastane, kadar kisli prebavni sokovi povzročijo poškodbe na 

sluznici želodca ali dvanajstnika. Glede na mesto razlikujemo želodčne razjede in 

razjede dvanajstnika. 

Sluznico želodca in dvanajstnika zaščitna plast sluzi varuje pred učinkovanjem kislih 

prebavnih sokov. Kadar pride do poškodbe zaščitne plasti sluzi, lahko kislina 

povzroči vnetje in okvare površine sluznice, iz katerih se razvijejo razjede želodca ali 

dvanajstnika, ki jim pravimo tudi peptični ulkusi. Želodčne razjede se pogosteje 

pojavljajo po 50. letu starosti, medtem ko so razjede dvanajstnika pogostejše pri 

moških med 20 in 45 letom. Razjede dvanajstnika se lahko pojavljajo družinsko, 

dejavniki tveganja za njihov razvoj pa so stres, uživanje alkohola in kajenje. Razjede 

se vsaj enkrat v življenju razvijejo pri desetini ljudi (Stoppard, 2007). 

 

ARTRITIS 

Izraz obsega različne vnetne in degenerativne bolezni sklepov, ki povzročajo 

okorelost, otekanje in bolečine v sklepih. 

Najpogostejša bolezen sklepov je osteoartroza. Gre za degenerativno bolezen 

sklepov, ki običajno prizadene starejše ljudi.Prizadeti so predvsem bolj obremenjeni 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Bogataj Alenka; diplomsko delo 

20 
 

sklepi, torej tisti, ki nosijo težo telesa (kolena in kolki) (Stoppard, 2007). 

 

JETRNA CIROZA 

Jetrna ciroza je posledica različnih dejavnikov, na primer virusne okužbe ali 

čezmernegauživanja alkohola. Okvara jeter je nepopravljiva in okrni njihovo 

delovanje. Nekateri bolniki z napredovalo jetrno cirozo vrsto let nimajo težav, 

sčasoma pa nastanejo zapleti, na primer jetrna odpoved ali rak. V razvitih deželah je 

jetrna ciroza za bolezijo venčnih žil in malignimi obolenji tretji najpogostejši vzrok 

smrti pri osebah, starih med 45 in 65 let. V Sloveniji ciroza letno povzroči 39 smrti na 

sto tisoč prebivalcev (Stoppard, 2007). 

 

ALERGIJA 

Nekatere osebe zbolijo, ko pridejo v stik s snovjo, ki večini ljudi ne povzroča težav. 

Će se imunski sistem osebe nenormalno odziva na neko snov, ki za večino ljudi ni 

škodljiva, govorimo, da ima oseba alergijo na to snov, reakciji organizma pa pravimo 

alergična reakcija. Alergična reakcija se lahko pokaže na različne načine. Lahko 

pride do kihanja, srbeža nosu ali pojava izcedka iz nosu, težav z dihanjem, 

otekanjem v predelu obraza (angioedem), v najhujšem primeru pa pride do 

anfilaktične reakcije. 

Alergeni so običajno beljakovine, ki jih telo obravnava kot tujke. Ker naš imunski 

sistem telo brani pred tujimi snovmi, se tudi nanje odzove kot na tujek (Stoppard, 

2007). 

 

AVTOIMUNE BOLEZNI 

Imunski sistem oseb z avtoimunskim obolenjem telesu lastne beljakovine prepozna 

kot tujek. Zato tvori protiteslesa, ki napadejo lastna tkiva in jih poskušajo uničiti. 

Bolezen se običajno pokaže na tistih tkivih, ki jih je neustrezni imunski odziv prizadel. 

Pri nekaterih avtoimunskih obolenjih je prizadet samo posamezen organ, ki zato 

slabše oziroma neustrezno deluje (Stoppard, 2007). 

 

2. 2. 4 Stres pri delu v šolstvu 

Izraz stres izhaja iz angleščine (angl. stress) in pomeni pritisk, obremenitev ali 

napetost. Danes je stres opredeljen kot odziv organizma na vsak stresogeni dejavnik. 
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Pri tem je odziv biološki in zajame celo telo, ne samo dušo.Stres je reakcija 

organizma na dražljaje iz okolja, vključuje znake obrambe in prilagajanja. Iz različnih 

definicij lahko povzamemo, da je stres stanje napetosti organizma, v katerem se 

sproži obramba, pri čemer se organizem sooči z ogrožajočo okoliščino. Temu sledi 

nespecifična reakcija organizma, ki pripelje do obrabe ali do možnega upora (Luban, 

1994). 

Poznamo tri skupine simptomov, ki jih imamo za prve znanilce, da je nekdo preveč 

izpostavljen stresu. Nanje je opozoril ameriški psiholog pri ustanovi Air Force Neil S. 

Hibler: 

ČUSTVENI SIMPTOMI 

- apatija: nezadovoljnost, žalost, nezmožnost uživanja v prijetnih stvareh 

- anksioznost: nemir, negotovost, obutek nekoristnosti ali nespoštovanja samega 

sebe 

- razdražljivost: nezaupanje, nadutost ali polemičnost, upor ali jeza 

- duševna utrujenost: raztresenost, težave s koncentracijo, pomanjkanje prožnega 

mišljenja 

- pretirana zaverovanost vase ali zavračanje samega sebe 

VEDENJSKI SIMPTOMI: 

- izogibanje: zapiranje vase, zavračanje dela, težave pri sprejemanju odgovornosti 

- pretiravanje: odvisnost od nikotina in alkohola, hazardne igre, seksualna 

promiskuiteta 

- težave z urejanjem samega sebe: zamujanje na delo, slaba osebna higiena, 

neurejenost 

- težave s spoštovanjem zakonov: zadolženost, kaznovanje, nenadzorovano nasilno 

obnašanje 

TELESNI SIMPTOMI: 

- pretirana skrb ali nepriznavanje bolezni 

- pogosto obolevanje 

- fizična izčrpanost 

- pretirana vera v samozdravljenje in zloraba zdravil 

- nerazpoloženje: glavobol, nespečnost, spremembe teka, pridobivanje ali izguba 

teže, slabost, živčna driska, zaprtje, seksualne težave (Luban, 1994). 
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Stres sam po sebi ni ne dober in ne slab, šele na podlagi posledic na telesu ali duhu 

posameznika je mogoče vrednotiti, ali je njegov kompleksen učinek pozitiven ali 

negativen. Naučiti se moramo živeti s stesom, ki je pogosto neizogiben (Luban, 

1994). 

Nišče ni povsem odporen proti stresu. Stres lahko prizadene vsakogar, saj je 

pomemben in bistven del našega življenja. Nastaja kot neizogibna posledica naših 

odnosov z nenehno spreminjajočim se okoljem, ki se mu moramo prilagajati. (Looker, 

Gregson, 1993). 

Looker in Gregson (1993) opredelita stres kot neskladje med dojemanjem zahtev na 

eni strani in sposobnosti za obvladovanje zahtev na drugi strani. 

Pomembno se je zavedati, da je reakcija na stres ključ do prilagajanja, do 

spoprijemanja s stresnimi situacijami, do sprememb in do načrtovanja akcije. V 

stresnih situacijah se sporočilo iz možganov prenese preko hipotalamusa, stimulira 

simpatično živčevje in hipofiza začne izločati adrenalin. Krvni obtok se pospeši, v krvi 

se pojavi več energetsko bogatega sladkorja, mišice se napnejo, poveča se izločanje 

sline, oči se široko razprejo, čuti postanejo ostrejši, aktivira se žleza ščitnica,... 

Istočasno se v krvni obtok sprostijo nove krvne celice, prebavni sistem pa se trenutno 

umiri. Namen vseh teh reakcij je pripraviti telo na aktivnost, Ko stresna situacija 

poneha se umiri tudi reakcija. V primerih podaljšanega, kroničnega stresa pa se 

lahko ta mehanizem izčrpa, zato postane človek dovzetnejši za bolezni  

(Youngs, 2001). 

ODZIVI NA STRES PRI ČLOVEKU: 

Fiziološke posledice: 

- bolezen srca, 

- težave z hrbtenico, 

- rana na želodcu, 

- glavobol, 

- rak, 

- kožne bolezni, 

- visok krvni pritisk. 
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Psihične posledice: 

- družinske težave, 

- nespečnost, 

- impotenca, 

- depresija, 

- fobije, 

- nočne more, 

- sindrom izgorevanja. 

Vedenjske posledice: 

- pretirano kajenje, 

- potreba po alkoholu, 

- uživanje drog, 

- dovzetnost za nesreče, 

- motnje v prehranjevanju, 

- posledice stresa (Treven, 2005). 

 

STRES IN UČITELJI 

Učitelji niso edini delavci v šolstvu, vendar so morda najbolj izpostavljeni. V 

nadaljevanju sledijo informacije o vzrokih za stres pri delu učitelja. Cox in Griffiths 

(1995) sta ugotovila različne vire z delom povezanega stresa pri učiteljih. Med 

najpogosteje omenjenimi so bile težave zaradi načina organizacije delovanja šole in 

dela, pomanjkanje podpore in sodelovanja, pomanjkanje in možnosti za 

napredovanje. Težave so bile tudi zaradi narave dela, vključno z razmerami v 

učilnicah, veliko delovno obremenitvijo in motečimi učenci.  

Po anketi, ki so jo izvedli sindikati učiteljev, je pet najpogostejših stresnih dejavnikov 

(ETUC, 2007):  

- velika delovna obremenitev/intenzivnost dela,  

- preveč obremenjujoče naloge,  

- preveliko število učencev v razredu na učitelja,  

- nesprejemljivo vedenje učencev,  

- slabo vodstvo šole/pomanjkanje podpore vodstva. 
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Cena, ki jo zahteva stres, ne prizadene le ućiteljev, ampak pogosto tudi njihove 

najbližje. Raziskave, ki so preučevale vpliv stresa na vedenje učiteljev,  so pokazale, 

da učitelji, ki so pod stresom, prenašajo stres tudi na svoje učence. Namesto 

pozitivnih spodbud, ki najbolj učinkovito spreminjajo vedenje, jim posredujejo 

negativne. Učitelji pod stresom ne morejo pozitivno nadzirati in usmerjati vedenja 

svojih učencev (Youngs, 2001). 

Obstajajo številni razlogi, zakaj vzgojitelji in učitelji doživljajo toliko stresa in tesnobe. 

Učitelji se pogosto pritožujejo, da se počutijo izolirano in imajo malo možnosti za 

interakcijo s sodelavci. Nekateri se počutijo dobesedno fizično ločeni od svojih 

sodelavcev. V razredu polnem nemirnih otrok hrepenijo po čustveni podpori svojih 

izkušenih kolegov, ki so se že ukvarjali s podobnimi težavami. Drugi razlogi za stres 

so povezani z apatičnostjo otrok, s pomanjkanjem časa za priprave in s premahjno 

podporo nadrejenih. Nekateri učitelji menijo, da se starši manj zanimajo za otroka, za 

njegovo delo in izobrazbo kot nekoč. Včasih čutijo, da so prepuščeni sebi v svoji 

skrbi za otroke, za njihov napredek in blaginjo. Vzroki za stres so številni, razlikujejo 

se od vrtca do vrtca, od šole do šole, od vzgojiteljice do učitelja, od situacije do 

situacije in se spreminjajo iz dneva v dan (Youngs, 2001). 

Devet ključnih stresorjev za učitelje: 

- pričakovanja, 

- samoizpolnitev, 

- osebne potrebe, 

- odnosi z otroki, 

- kompetentnost, 

- notranji konflikti, 

- konfliktne vrednote in situacije, 

- profesionalna omejenost (Youngs, 2001). 
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2. 3 Ohranjanje in izboljševanje zdravja razrednih učiteljev 

2. 3. 1 Vpliv gibalne aktivnosti na zdravje 

Zdrav način življenja usmerja telesne dejavnosti, še posebej tiste v naravi: hoja, tek 

planinarjenje, kolesarjenje, plavanje in podobne aktivnosti. Fizično aktivni ljudje imajo 

manj notranjih napetosti, skrbi in stresov. Ob redni telesni dejavnosti se ob bioloških 

in psihosocialnih prilagoditvah v organizmu vzpostavlja notranje ravnovesje na višji 

ravni. Človek postane gibalno učinkovitejši, ob tem pa v več pogledih bolj skladen in 

prijazen do sebe in drugih. Koliko bolj bo posameznik zmerno, vendar redno športno 

aktiven, toliko dlje bo trajno izboljševal svoje psihomotorne sposobnosti: vzdržljivost, 

moč, koordinacijo, gibljivost, ravnotežje in hitrost ter bo gibalno učinkovit. Pri vsakem 

gibanju sodeljujeo mnogi organi in organski sistemi, krepita pa se predvsem srčno–

žilni in dihalni sistem, ki sta odgovorna za splošno vzdržljivost (Turk, 2008). 

Področje športa in športnih aktivnosti delimo v tri osnovne skupine: 

- šport v šoli 

- selektivni in vrhunski šport (šport za dosežek, tekmovalni šport)  

- športna rekreacija 

Športna rekreacija je namenjena najširšim množicam prebivalstva ne glede na 

starost, spol, znanje in sposobnosti. Zaradi tega se imenuje tudi šport za vsakogar ali 

šport za vse. Pomeni predvsem tisto prijetno telesno aktivnost, ki človeku nudi 

možnost uživanja v gibanju, v naravi ali športnih objektih ali v prijetnih stikih z ljudmi, 

ki si tega prav tako želijo in so potrebni primerne gibalne dejavnosti. Športno 

rekreativna aktivnost pomeni odsev predvsem v mladosti oblikovanega odnosa do 

gibanja in do različnih športnih aktivnosti, tako da jih vzljubimo, ob njih uživamo in 

tako postanejo sestavni del življenjskega sloga. Redna športna aktivnost torej postaja 

nepogrešljiva prvina kakovostnega življenja (Sila, 2000). 

Slehernemu človeku, mlademu ali staremu, pomeni telesno gibanje nakaj, kar sodi 

med življenjske potrebe. Brez dela, brez psihofizičnega udejstvovanja človek peša, 

hira in propada. Z redno telesno vadbo prispevamo pomemben delež k vzgoji 

zdravega, vsestransko razvitega, mnogostransko sposobnega in za skupnost 

koristnega človeka (Ulaga, 1980). 
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Gibalna dejavnost učinkuje na vse organe, na človeka kot psihosomatsko celoto, 

prav posebno pa na gibalni aparat (skeletne mišice, okostje in sklepe), srčno–žilni 

sistem, kri in krvotvorne organe, dihala, centralni živčni sistem in prebavila. (Ulaga, 

1980) 

Pendl-Žalek (2004) pravi, da je telesna dejavnost edina dejavnost, ki daje več 

energije, kot je porabi. Telesu koristi vsaka tehnika. Dobro mu dene že občasen 

sprehod, čeprav je bolje hitro prehoditi daljšo pot. Še bolje pa je redno hoditi tako 

hitro, da se pošteno segrejemo. Če telo obremenimo, zaradi tega ne oslabi, temveč 

postane močnejše in bolj odporno. Od tega pa ima korist tudi duša. Slabo počutje 

vpliva na razpoloženje. A če se človek resnično izčrpa, je potem morda res utrujen, 

vendar dobre volje, poln energije in vesel. Vsaka telesna dejavnost človeku prinese 

številne koristi, tako duševne kot tudi fizične. Pomaga pri lepšem izgledu, saj z njo 

lahko izgubljamo kilograme in oblikujemo postavo. Redna telsna dejavnost ugodno 

vpliva tudi na zdravje, krepi srce in pljuča, pa tudi kosti postanejo čvrstejše. Pomaga 

pri preprečevanju številnih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, rak na dojki in drugih 

rakavih obolenjih, osteoporoza ... Poleg tega so podatki iz različnih študij pokazali, da 

imajo telesno dejavni ljudje gibalne in funkcionalne sposobnostina približno enaki 

ravni, kot dvajset do trideset let mlajši, ki se s športom ne ukvarjajo. 

KORISTI VADBE ZA TELO 

Telesna aktivnost nas ohranja zdrave na naslednje načine: 

1. Splošno počutje 

Počutimo se bolje in zato lahko dlje časa vztrajamo v neki telesni dejavnosti. 

2. Specifična sposobnost 

Če bomo redno trenirali nek šport bomo postali boljši 

3. Motorična sposobnost 

Motorična sposobnost je sestavljena iz okretnosti, ravnotežja, uskladitve gibov, 

moči in reakcijskega časa. Te veščine se naravno izboljšajo s športi, pri katerih so 

nujno potrebne, lahko pa jih z določenimi vajami izboljšamo tudi sami. 

4. Imunski sitem 

Vadba okrepi naš imunski sistem. To je skupek celic in tkiv, ki telesu pomagajo v 

boju proti okužbam. Torej lahko z vadbo preprečujemo nastanek bolezni. 
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5. Srce 

Redna aerobna vadba povzroča povečanje srca. To pomeni, da v srčno mišico 

pride več kisika. Srčni utrip s eupočasni, ker srca ne obremenjujemo tako močno. 

To tudi zmanjša verjetnost bolezni srca v kasnejših letih. Ljudje, ki so v kondiciji, 

imajo nižji srčni utrip kot tisti, ki nimajo veliko kondicije. 

6. Krvni sistem 

Redna vadba zmanjšuje količino holesterola ali maščobe v krvi. To preprečuje, da 

bi se v arterijah nabiral holesterol in jih tako ožil, posledica česar je višji krvni 

pritisk. Visok krvni pritisk lahko povzroči srčni napad. 

7. Rast 

Redna vadba je najbolj zdrav način, kako telesu pomagati pri rasti 

8. Telesna maščoba 

Redna telesna vadba pomaga nadzorovati količino maščobe v našem telesu, saj 

se pri tem za energijo porabljajo maščobe. Še nekaj ur po vadbi ostaja naša 

stopnja metabolizma ali presnove višja, torej porabljamo maščobe celo takrat, ko 

že počivamo 

9. Telesna drža 

Telesna vadba izboljša našo držo, saj smo zaradi nje gibčnejši in močnejši. 

10. Pljuča 

Redna aerobna vadba krepi mišice okoli pljuč. Z močnejšimi pljuči lahko globlje 

dihamo, kar pomeni, da za isto količino zraka potrebujemo manj vdihov, zaradi 

česar so pljuča manj obremenjena. Pljuča, ki laže dihajo, so pomembna za ljudi z 

astmo. 

 

11. Kosti 

Hoja in tek prelagata telesno težo na kosti, zaradi česar postanejo te gostejše in 

močnejše. Tudi dvigovanje uteži krepi naše kosti, saj jih vlečejo mišice. Če so 

kosti, ki jih obremenjujemo, močnejše, obstaja tudi manj možnosti za zlom. 

12. Prebava 

Vadba pospešuje pomikanje hrane po telesu, kar preprečuje težave s prebavo. 
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13. Koža 

Ko se ukvarjamo s športmo nam postane toplo. Da bi s eznebili vročine in se čim 

bolj ohladili, se potimo. S tem si tudi čistimo pore, zaradi česar imamo lepšo kožo. 

14. Mišice 

Aerobna vadba poveča količino kisika, ki potuje po mišicah in količino nastajajoče 

energije. Dvigovanje uteži in druge vrste anaerobne vadbe vplivajo na mišice. Več 

mišične mase dviguje stopnjo metabolizma, moč in količino energije. Poveča se 

tudi mišični tonus oziroma napetost mišičnega tkiva. 

15. Spanec 

Ljudje, ki so telesno aktivni, po navadi bolje spijo, saj so porabili vso odvečno 

energijo. 

16. Starost 

Vadba ohranja ljudi zdrave tudi, ko so že starejši in jim lahko podaljša življenje. 

Večina ljudi med 30. in 70. letom izgubi več kot pol svoje mišične mase. To 

pomeni, da se njihova presnova upočasni in se hitreje zredijo. Z vadbo lahko 

preprečijo izgubljanje mišične mase in preprečijo pridobivanje odvečnih 

kilogramov. Mišice jih tudi krepijo in varujejo pred poškodbami 

(Goodman, 2006). 

 

PSIHOLOŠKE KORISTI VADBE 

Telesna vadba nam pomaga ohranjati čustveno in duševno zdravje na naslednje 

načine: 

1. Razpoloženje 

Vadba nas spravi v dobro voljo, saj se poveča raven endofrinov v krvi. Možgani 

jih proizvajajo za lajšanje bolečin in zaradi njih se dobro počutimo. 

2. Stres 

Po vadbi smo manj napeti in pod stresom. Zniža se nam krvni pritisk, srčni utrip in 

dihanje se upočasnita, zato smo tudi bolj mirni. Vadba sprošča iz telesa dva 

hormona, ki povzročata stres – adrenalin in noradrenalin. 
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3. Energija 

Aerobna vadba nas napolni z energijo, ki drži še po njej. Poleg tega smo z njeno 

pomočjo, ko smo budni, bolj bistri in živahni. 

4. Koncentracija 

Telesna vadba s svojim sprostilnim učinkom vpliva na sposobnost koncentracije. 

Če smo telesno aktivni, s elaže učimo, rešujemo probleme in se spopadamo z 

vsakodnevnimi skrbmi. 

5. Samospoštovanje in samozavest 

Redna telesna vadba pozitivno vpliva na samospoštovanje, saj vidimo svoj 

napredek pri določeni dejavnosti. Tako kot se izboljšata naša telesna drža in 

postava, se izboljša tudi naša samozavest. Ljudje, ki se redno ukvarjajo s 

športom, so bolj samozavestni, zaradi česar jim ni težko poskusiti novih stvari in 

spoznavati ljudi. 

6. Spoznavanje ljudi 

Športni klubi in fitnes centri so idelana mesta za spoznavanje ljudi. 

7. Možgani 

Borilne veščine, tenis in druge vrste športa, ki zahtevajo okretnost, koordinacijo 

gibov in koncentracijo, stimulirajo tako možgane kot tudi telo. Ljudje, ki si redno 

urijo možgane s takšnimi športi, so bolj bistri, imajo boljši spomin in lažje 

razmišljajo. Možgane stimulira povečan vnos krvi, napolnjene s kisikom, ki se 

med vadbo prenaša po telesu. Spodbujajo jih tudi izzivi, ki jih prinaša vsaka 

posamezna situacija. 

8. Zabava 

Po telesni vadbi se počutimo dobro, polni smo energije, samozavesti in pozitivne 

podobe o sebi, skratka, šport je zabaven. (Goodman, 2006) 

 

Športna rekreacija ima izredno pomembno vlogo v procesu humanizacije dela in 

življenja, saj glede na svoje različne vsebinske in organizacijske oblike postaja tako 

sestavni del sodobnega delovnega procesa kot tudi nepogrešljiva prostočasna 

dejavnost. Njen osnovni namen je ohranjanje in izboljševanje znanja, ohranjanje in 
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dviganje različnih funkcionalnih in obrambnih sposobnosti organizma, zelo 

pomemben pa je tudi pozitiven vpliv na psihično in fizično sprostitev (Sila, 1991). 

Gibanje je izredno pomemben dejavnik za ohranjanje in vzpostavljanje duševnega 

ravnovesja, kajti izsledki številnih raziskav so v zadnjih desetletjih pokazali ugodne 

učinke telesnega gibanja oziroma ukvarjanja s športom na človekovo duševno stanje. 

V vsakdanjem življenju, pri opravljanju številnih nalog in opravil ter še zlasti pri 

obvladovanju in premagovanju vsakanjih stresov, se telesna in duševna zmogljivost 

posameznika povezujeta. Tako je dobro duševno stanje pogojeno z dobrim telesnim 

zdravjem in zadostno telesno prilagodljivostjo in obratno. Za vsak gib oziroma 

telesno aktivnost pa so pomembne sledeče dejavnosti in sicer: pogostost, 

intenzivnost, trajanje in vrsta (tip) aktivnosti (Turk, 2008). 

 

KAKO LAHKO PODJETJA/ZAVODI PODPIRAJO TELESNO DEJAVNOST 

ZAPOSLENIH 

 Informiranje, ozaveščanje o koristih telesne dejavnosti za zdravje. 

 Uvajanje konkretnih sprememb v okolju, ki podpirajo telesno dejavnost zaposlenih. 

 Uvajanje »minute za zdravje« vsako uro oziroma »rekreativnega« odmora po 

nekaj urah dela. 

 Organizacija kratkih srečanj za izmenjavo izkušenj in predlogov. 

 Podjetje naj postane prijazno do kolesarjev in pešcev (merila). 

 Določitev dneva v letu, ko pridejo vsi s kolesom na delo (vsaj tisti, ki se ne vozijo iz 

bolj oddaljenih krajev). 

 Ureditev primernih parkirnih prostorov za kolesa oziroma kolesarnice. 

 Nakup nekaj službenih koles za tiste, ki imajo sestanke na različnih lokacijah 

(namesto službenega avta in šoferja). 

 Organizacija ugodnega nakupa koles in opreme. 

 Sodelovanje s serviserjem koles – delavnica o vzdrževanju in drobnih popravilih 

koles. 

 Zagotavljanje usmerjenih zdravstvenih pregledov in ukrepanje na podlagi njihovih 

rezultatov (Čili za zdravje, 2007). 
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Veliko učiteljev ima težave z bolečinami v hrbtenici, zato bom spodaj opisala nekaj 

vaj za krepitev hrbtnih mišic. 

RAZTEG KRIŽA 

S to vajo se ublaži bolečine v mišicah in sklepih v križu. Ulezite se na hrbet in 

pokrčite kolena. Nato jih dvignite proti prsnemu košu. Objemite jih z rokama in počasi 

povlecite na prsni koš. Noge zadržite v tem položaju sedem sekund, pri tem pa mirno 

in globoko dihajte. Roke spustite, noge pa eno za drugo s pokrčenimi koleni počasi 

spustite nazaj na tla. 

IZBOČENJE IN USLOČENJE 

S to vajo boste povečali gibljivost hrbta. Pokleknite na tla in se oprite na roke. Kolena 

naj bodo nekoliko razmaknjena. Glavo potisnite proti prsnemu košu in počasi izbočite 

hrbet. V tem položaju ostanite pet sekund, nato pa počasi poglejte navzgor in hrbet 

počasi usločite. V tem položaju ostanite pet sekund, nato pa se počasi sprostite. 

NAGIB MEDENICE 

S to vajo raztegujete mišice in vezi v križu. Ulezite se na hrbet z rahlo pokrčenimi 

koleni, stopala naj bodo uprta v tla. Potisnite križ proti tlom. Napnite zadnjične in 

trebušne mišice, tako da se zadnjica nekoliko privzdigne od tal, kar povzroči manjši 

zasuk medenice navzgor, V tem položaju ostanite šest sekund, nato se sprostite 

(Stoppard, 2007). 

 

2. 3. 2 Pomen zdrave prehrane in piramida živil 

Zdrava prehrana človeku ohranja in krepi zdravje oziroma preprečuje, da bi se 

bolezensko stanje še poslabšalo, lahko pa tudi zdravi. Po Mitchellovi definiciji (1962) 

vsebuje uravnotežena prehrana vse esencialne hranljive snovi v takih količinah in 

razmerjih, da zadoščajo za delovanje vseh funkcij organizma v največji možni meri. 

Taka prehrana, ki ustreza tako ostrim zahtevam, je osnova za optimalen razvoj, 

telesno in duševno zdravje, odpornost proti neugodnim vplivom okolja, največjo 

možno telesno in duševno storilnost človeka ter za doseganje visoke starosti 

(Pokorn, 1996). 
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Pokorn (2005) pravi, da zdravo prehranjevanje zajema uravnoteženo prehrano, ki 

preprečuje tako imenovane deficitarne bolezni, to so tiste bolezni, ki ne pomenijo 

socialnega in medicinskega problema. Zdravo prehranjevanje sestavlja tudi varna 

prehrana, ki preprečuje akutne in kronične zastrupitve. Prav tako je zdravo 

prehranjevanje sestavljeno tudi iz zaščitne ali funkcionalne prehrane, zaradi katere je 

človek varnejši pred sodobnimi civilizacijskimi boleznimi. Prehrana mora biti biološko 

in gastronomsko sprejemljiva. Dodatni dejavniki pri zdravem načinu prehranjevanja 

ljudi so tudi človekove prehranjevalne navade in razvade, njegov tradicionalni in celo 

alternativni način prehrane, prav tako tudi možnost nabave in priprava zdrave hrane.  

Z zdravo prehrano in z vsaj zmerno redno telesno dejavnostjo lahko prispevamo k 

preprečevanju nastanka bolezni srca in ožilja ter nekaterih vrst raka, izboljšamo 

počutje in si pridobimo energijo, ki jo potrebujemo za delo. Zato je pomembno, da 

poskušamo vselej upoštevati vsaj osnovna pravila zdrave prehrane: 

- Poskrbimo za pestrost, vključimo vse skupine živil. 

- Dnevni vnos hrane razdelimo v čim več obrokov (vsaj pet), dan začnemo z 

zajtrkom. 

- V vsak obrok vključimo sadje in/ali zelenjavo. 

- Hrano dobro prežvečimo, saj si tako olajšamo prebavo in se zaradi tega tudi bolje 

počutimo. 

- Ne najemo se preveč: ko nismo več lačni, nehamo jesti. 

- Izdelke iz bele moke nadomestimo z izdelki iz črne ali polnovredne moke. 

- Izbiramo mlečne izdelke z manj maščob. 

- Izbiramo pusto meso, perutnino in ribe. 

- Vsaj kakšen dan v tednu izpustimo meso. 

- Namesto sladkanih pijač pijemo vodo ali naravne sokove brez dodanega 

sladkorja. 

- Omejimo uporabo soli in sladkorja. 

- Izogibamo se pitju alkoholnih pijač in kave. 

Hkrati je treba količino hrane uskladiti s porabo, tj. telesno dejavnostjo in naravo dela, 

ki ga opravljamo. Delavec, ki opravlja težko fizično delo v rudarstvu ali gradbeništvu, 

ima večje energijske potrebe kot nekdo, ki opravlja večinoma pisarniško delo (Čili za 

delo, 2007). 
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Tabela: Pravilna kalorična razporeditev posameznih obrokov 

PRAVILNA KALORIČNA VREDNOST POSAMEZNIH OBROKOV 

25 % celodnevnih energijskih potreb pri zajtrku 

15 % celodnevnih energijskih potreb pri dopoldanski malici 

30 % celodnevnih energijskih potreb pri kosilu 

10 % celodnevnih energijskih potreb pri popoldanski malici 

20 % celodnevnih energijskih potreb pri večerji 

 

Zdrava uravnotežena prehrana ne vpliva le na znižanje krvnega tlaka, temveč 

ugodno vpliva na raven maščob in homocisteina v krvi in povečuje antioksidaijsko 

zaščito v krvi. Pomembno je, da načela zdrave, uravnotežene prehrane osvojimo že 

v otroštvu in tako preprečimo nastanek visokega krvnega tlaka in debelosti (Salobir in 

Brguljan – Hitij, 2004). 

Rotovnik-Kozjek (2004) opredeljuje zdravo prehrano kot temelj zdravega načina 

življenja in, da ta pripomore k preprečevanju razvoja mnogih bolezni. 
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1 Slika : Piramida živil 

 

(Prehrana, 2007)  

Piramida živil nazorno predstavlja deleže posameznih skupin živil, iz katerih naj bo 

sestavljen dnevni obrok in priporočeno število dnevnih porcij, kar pa je potrebno 

uskladiti še s potrebami po energiji. Temelj prehrane so živila iz žit, velik del pa 

pripada tudi sadju in zelenjavi, ki ju ne smemo nadomeščati z dodatki vitaminov in 

mineralov. Uživanje beljakovinskih živil mora biti zmerno, maščob in sladkarij pa 

majhno. Zaradi številnih zaščitnih učinkov večkrat nenasičenih maščobnih kislin je 

priporočljivo vsaj dvakrat na teden jesti ribe (Salobir in Brguljan – Hitij, 2004). 

Strokovnjaki domnevajo, da so spremembe v prehrani zadnjih petdeste let značilno 

vplivale na vse večjo pogostost telesnih in duševnih bolezni. Hrana je gorivo, ki vsak 

dan zagotavlja energijo, obenem pa telo iz nje pridobiva tudi surovine, ki jih potrebuje 

za obnovo in popravilo. Hrana vpliva celo na razpoloženje in povzroči, da smo potrti 

in slabe volje ali pa, nasprotno, pozitivni, mirni in zbrani (Balfour, S, Idzikowski, C. 

2012). 
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ANTIOKSIDANTI: ZAKAJ JIH POTREBUJEMO 

Balfour S. (2012) pravi, da je ena najpomembnejših stvari, ki jih ljudje lahko naredijo 

za svoje zdravje varovanje pred prostimi radikali. To so nestabilne kisikove spojine, ki 

se nabirajo v telesu in škodujejo zdravemu tkivu, tako da povzročajo spremembe v 

celicah, ki lahko pripeljejo do raka, srčen bolezni in drugih resnih zdravstvenih stanj. 

Povzročajo tudi staranje. Za zaščito pred škodljivci je potrebno uživati veliko hrane, 

bogate z antioksidanti. To so varovalne spojine, ki preprečijo nastanek prostih 

radikalov ali pa jih onemogočijo, preden lahko v telesu povzročijo škodo. Raziskave 

kažejo, da čim več je v prehrani antioksidantov, tem manjša je verjetnost, da se 

razvije rak. Najmočnejši antioksidanti so vitamina C in E ter betakaroten, ki jih 

vsebuje veliko sadja in zelenjave. Od rumenih do bogato oranžnih in rdečih 

odtenkov, kot so korenje, paradižnik, rdeče paprike, marelice in melone (ta je bogata 

zlasti z betakarotenom in vitaminom C), pa tudi karotenoidi, ki jih vsebuje temno 

zelena zelenjava, kot so brokoli, zelje, ohrovt, haluge, brstični ohrovt, zelenovke, 

vodna kreša in špinača. Antioksidante vsebujeta tudi zeleni in črni čaj. 

Hrana je več kot le pomembna zahteva za preživetje. Hrana, ki jo izberemo, in način, 

na katerega jo pripravljamo in jemo, prispevata k energiji, ki jo potrebujemo za 

spopadanje z izzivi, s katerimi se soočamo. Velja tudi nasprotno: ko smo v depresiji 

in utrujeni radi posegamo po tolažilnih priboljških ki nam izboljšujejo razpoloženje, 

vendar pa se na koncu po navadi počutimo še bolj zaskrbljeni in pod še večjim 

stresom. Bolj zdrava in uravnotežena prehrana ne zahteva veliko truda. Rezultat 

zdravega prehranjevanja pa je več razpoložljive energije, boljša pozornost in 

učinkovitejše spoprijemanje z miselnimi izzivi (Balfour, S, Idzikowski, C. 2012). 

TEKOČINA 

Veliko ljudi ne pije dovolj vode. Strokovnjaki po navadi priporočajo, da je potrebno 

popiti po osem kozarcev ali 1,5 litra vode na dan, vendar mora biti količina večja v 

vročem vremenu in pri ljudeh, ki so zelo dejavni. Zdravniki pravijo, da izdatno pitje 

vode preprečuje ledvične kamne. Če človek ne pije dovolj, se odpadne snovi v telesu 

koncentrirajo in oblikujejo kristale, ki se lahko povežejo drug z drugim in oblikujejo 

ledvične kamne (Balfour, S, Idzikowski, C. 2012). 

Ljudje, ki delajo v delovnem okolju z visokimi temperaturami ali na neposrednem 

soncu (železarska industrija, gradbeništvo) ter opravljajo težka fizična dela 
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(dvigovanje in prenašanje težkih bremen), morajo še posebej paziti, da dovolj pijejo, 

saj s potenjem izgubijo veliko tekočine, ki jo je treba nadomestiti, da ne pride do 

izsušitve. Delodajalci morajo v takšnih primerih poskrbeti, da je delavcem na 

dostopnih mestih vselej na voljo dovolj hladne vode (10-15 °C) (Čili za delo, 2007). 

Hrana in pijača igrata pomembno vlogo pri vzdrževanju našega dobrega počutja in 

pri zmanjševanju stresa. Strokovnjaki pravijo: »Smo to kar jemo!« Zdravje temelji na 

uravnoteženi prehrani. Pomanjkanje vitaminov, mineralov in hranilnih snovi lahko 

poruši kemične procese v telesu. Vsaka dieta, ki poudarja le določeno vrsto hrane 

(beljakovine, zelenjava, ogljikovi hidrati) in izključuje druge snovi, škoduje telesu. 

Če telo ne dobi osnovnih hranilnih snovi, se ne more upirati učinkom stresa in 

postane dovzetnejše za različna obolenja. Možgani, ki so kemično najbolj občutljiv 

organ v telesu, in vse druge celice potrebujejo za pravilno delovanje ustrezno hrano. 

Sodobne raziskave so pokazale, da lahko izrazito pomanjkanje sladkorja, vitaminov 

in alergije na določene vrste hrane resno prizadenejo sposobnost možganov za 

normalno in učinkovito delovanje (Young, 2001). 

 

2. 3. 3 Opustitev škodljivih razvad in zadostna količina spanja 

UŽIVANJE ALKOHOLA 

Alkohol je najpogostejša in najbolj zlorabljana droga v našem družbeno-

kulturnem  okolju, ki zato povzroča največ ekonomskih, socialnih in zdravstvenih 

težav. Je depresor  centralnega živčnega sistema, ki z redno uporabo stopnjevano 

(napredujoče) "uspava" delovanje naših višjih možganskih centrov, med njimi tudi 

centra, povezanega z nadzorom našega vedenja in čustvovanja, kar povzroči 

sprostitev vedenjskih in čustvenih zadržkov, oziroma "popustitev" zavor. Začetna 

evforija, ki jo povzroči, je posledica vpliva na možganske centre za 

samoobvladovanje (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2012). 

Dolgotrajno pretirano uživanje alkohola lahko povzroči alkoholno bolezen jeter. Po 

dolgoletnem uživanju alkohola pri večini pivcev v jetrnem tkivu najdemo maščobne 

kapljice (zamaščena jetra). Če oseba količine alkohola ne zmanjša, stanje napreduje 

v hepatitis (vnetje jeter) in sčasoma v cirozo, pri kateri pride do brazgotinjenja 

jetrnega tkiva. Taka jetrna okvara je nepopravljiva. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Bogataj Alenka; diplomsko delo 

37 
 

Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja RS je v Sloveniji leta 2004 registrirana 

poraba alkohola znašala 11,7 litra na prebivalca oz 13,7 litra na odraslega prebivala. 

Zloraba alkohola je za družbo veliko finančno breme, ki je posledica manjše 

storilnosti zaradi bolezni in prezgodnjih smrti na eni strani ter velikih stroškov v 

zdravstvu, socialnem varstvu, prometu in sodstvu na drugi (Stoppard, 2007). 

KAJENJE 

Kajenje je izrazit dejavnik tveganja za nastanek zvišanega krvnega tlaka. Nikotin 

povzroča prehodno zožitev žil in s tem tudi motnje prekrvavitve, učinkuje tudi na 

koronarne arterije in tako vpliva na azvoj srčno–žilnih bolezni. Kajenje pa tudi 

negativno vpliva na nastanek drugih bolezni, kot so: nastanek kroničnega bronhitisa, 

pljučnega raka in ateroskleroze. Nevarnost za pojav bolezni srca in ožilja je pri 

kadilcih, ki imajo zvišan krvni tlak, veliko večja kot pri nekadilcih z normalnim krvnim 

tlakom, zdravljenje krvnega tlaka z zdravili pa je pri kadilcih manj učinkovito 

(Faulhaber, 2006). 

Kajenje znižuje raven kisika v krvi in naredi kri bolj lepljivo, da se ta bolj strjuje. 

Kemikalije v cigareti poškodujejo stene arterij, zaradi katerih se žile hitreje mašijo in 

otrdijo (zaradi tega visok krvni tlak hitreje napreduje). Dolgotrajni kadilci imajo po 

navadi debelejše in manj prožne arterije in povečan levi srčni prekat. Na dolgi rok se 

tveganje za nastanek visokega krvnega tlaka zviša vsaj za 30 % (Brewer, 2010). 

Zelo razširjeno prepričanje kadilcev, da jih kajenje sprošča je mit. Pregled 

zdravstvenih študij je namreč pokazal, da je navidezni sproščujoči učinek kajenja 

preprosto posledica ublažitve neprijetne napetosti in razdražljivosti, ki jo povzroča 

pomanjkanje nikotina med dvema cigaretama. Drugače rečeno, zdi se, da vas 

kajenje sprosti le za to, ker zadostite želji po cigareti. V resnici pa povečuje raven 

stresa, ker morate neprestano zadovoljevati potrebo po nikotinu. ljudem, ki kajenje 

opustijo, se raven stresa prej ali slej zniža (Balfour, S, Idzikowski, C. 2012). 

SPANJE 

Menim, da je za ohranjanje dobrega počutja in zdravja ključnega pomena tudi 

zadostna količina spanja. Kadar premalo spimo smo utrujeni, razdraženi, ne moremo 

se skoncentrirati in počutimo se brez energije.  
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Zaspanost in daljši spanec med prebolevanjem okužbe, sta od Hipokratovih ĉasov 

dalje veljala kot dokaz za medsebojno povezanost spanja in imunskega sistema. 

Zato sta bila počitek in spanje ena izmed glavnih nasvetov, ki so jih zdravniki dajali 

svojim okuženim bolnikom, vse tja do Flemingovega odkritja penicilina. Do danes se 

to ljudsko izročilo ni bistveno spremenilo, temveč je pridobilo številne znanstvene 

dokaze v podporo (Rojc, 2006).  

 

Vučković (2010) v diplomskem delu pravi, da se večinski stres, pod vplivom katerega 

je toliko delavcev, lahko pripiše prisiljevanju telesa, da dela več kot je sposobno ter 

ga na ta način pripelje do zloma. Naša kultura, ki temelji na imperativu »uspeti za  

vsako ceno«, nas je pripeljala do tega, da bi nekateri ljudje raje videli, da jih dobijo pri 

kraji, kot pri popoldanskem dremežu. Zaradi tega ljudje pretiravajo ter gonijo svoje 

telo dalje, čeprav čutijo potrebo po počitku, in raje uporabljajo razne stimulanse 

(kava, čaj, zdravila, alkohol ...). Vendar ima takšen način tudi svojo ceno. Problem se 

na dolgi rok samo povečuje, ne pa rešuje. Ljudje, ki gredo po tej poti, še dodatno 

izgubljajo energijo. V mnogih državah sveta je popoldanski počitek, tako imenovana 

»siesta«, normalna ter celo del kulture. Tudi živali čez dan počivajo, ko je vroče. 

Dremanje pomaga pri ohranjanju zdravja ter splošnem dobrem stanju telesa.  

 

2. 3. 4 Kako se spopadati s stresom pri delu v šolstvu 

Stres, povezan z delom, ima veliko povzročiteljev in učinkov, zato se najučinkoviteje 

preprečuje s celovitim pristopom, ki vključuje tesno sodelovanje med vodstvenimi 

delavci, zaposlenimi, učenci, starši in organizacijami lokalne skupnosti. Pri tem se je 

treba osredotočiti ne le na socialno in fizično delovno okolje, ampak tudi na podajanje 

učne snovi, usposabljanje zaposlenih in organizacijo dela v izobraževalni ustanovi. 

Zaveza vodstva za preprečevanje stresa pri delu je bistvenega pomena. Za 

učinkovito in trajno preprečevanje stresa je treba izvajati obsežen program 

obvladovanja tveganj, ki vključuje analizo tveganj, določitev alternativnih ukrepov, 

določitev prednostnega vrstnega reda ukrepov, njihovo izvajanje in ocenjevanje 

(Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 2000).  
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Prvi korak pri reševanju stresa je, da se stresa zavedamo in si ga priznamo. To je 

posebej težko za ljudi, ki mislijo, da so zaradi tega šibke osebnosti in profesionalno 

nekunkurenčni. Svojih problemov se zaradi tega ne upajo priznati sodelavcem in 

strokovnim delavcem. 

Dobra samopodoba je zelo pomembna za dobrega učitelja. Če bo učitelj 

samozavesten in zadovoljen sam s sabo in svojim delom bo lažje in pogumnejše 

premagoval vsakodnevne ovire in stresne situacije. 

Young (2001) pravi, da mora biti samopodoba učinkovitega pedagoga pozitivna. 

Tako kot se otrok s pozitivno samopodobo lažje spoprijema z napori in z zahtevami, 

povezanimi s šolo, povezanimi s šolo, in najde v šolanju smisel, tudi vzgojitelj ali 

učitelj s pozitivnimi čustvi do sebe lažje sprejme izzive, povezane s poučevanjem 

Zaveda se, da zmore opraviti svoje delo, zato najde v njem smisel in poslanstvo. 

Samopodoba po eni strani določa, kaj bo vsak od nas dosegel v življenju, po drugi pa 

oblikuje naše življenje. Morda nič ne vpliva na zdravje in energijo, na duševni mir, na 

cilje, ki si jih zastavljamo in dosegamo, na notranjo srečo, na kakovost medsebojnih 

odnosv, na našo kompetentnost, na naše predstave in produktivnost tako kot zdravo 

samovrednotenje in pozitivna samopodoba. 

Stresu se seveda z ustreznim poznavanjem njegovega delovanja in vplivanja lahko 

poskušamo izogniti na več načinov. Med aktivnosti, s katerimi lahko poskušamo 

zmanjšati škodljive vplive stresa, prištevamo spremembe življenjskega sloga s 

spreminjanjem razmišljanja in odnosa do življenja in z uporabo sprostitvenih tehnik in 

drugih oblik sproščanja (Kajtna, 2005). 

Do sprostitve lahko pridemo po različnih poteh: s telesnimi vajami, aerobiko, 

kolesarjenjem, sprehodi, plesom, tekom, avtogenim treningom, pravilnim dihanjem, 

meditacijo, branjem, poslušanjem glasbe, pogovarjanjem, molitvijo in drugimi, naši 

kulturi manj znanimi tehnikami, kot so npr. kitajski tai-chi, indijska joga, japonski 

aikido, itd. (Ščuka, 1999). 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Bogataj Alenka; diplomsko delo 

40 
 

TEHNIKE SPROŠČANJA ZA ZMANJŠEVANJA STRESA 

Young (2001) navaja različne tehnike sproščanja za umiritev duha. Zavestno 

sproščanje je izjemno učinkovito proti napetosti, pomaga omiliti stres in obvladati 

stresne situacije, zmanjšuje neprijetne situacije, zmanjšuje neprijetne občutke ter 

odpravlja škodljive posledice stresne situacije. 

 

V nadaljevanju našteje različne tehnike sproščanja: 

- Postopno mišično sproščanje – je zategovanje in sproščanje vsake mišične 

skupine. S takim sproščanjem se zavemo vloge telesnega mišičevja pri odgovoru na 

stres. 

- Sproščanje ob glasbi 

- Dihanje s trebušno prepono – tudi nadzorovano dihanje je učinkvito sproščanje. Ko 

vdihnete se vaša trebušna prepona napne in razširi. Ko izdihnete se sprosti. Z 

dihanjem s trebušno prepono izkoristite ves dihalni potencial. Pljuča do konca 

napolnite z zrakom, nato pa počasi izdihnite. S pravilnim dihanjem se boste sprostili 

in lažje obvladali stres. 

- Vizualizacija – vidno predstavljanje – pri obvladovanju stresa je zelo pomembna 

sprostitev telesa in duha. Vizualno predstavljanje, ki mu včasih rečemo tudi vodena 

domišljija ali vizualizacija, je izredno primerna za doseganje tega cilja. Cilj 

predstavljanja je zmanjšati duševno napetost in jo nadzorovati. S predstavljanjem 

sprožamo sproščujoče, pomirjajoče, pozitivne podobe in misli. Z njimi preženemo 

vsiljive misli, ki nas vznemirjajo. 

- Ustvarjanje lastnih predstav – samo vi poznate tiste, ki vas pomirjajo. Ko obvladate 

vizualiziranje, lahko poskusite ustvariti lastne slike. (Npr. fantazijsko okolje – popoln 

kraj, kjer, kjer ste vedno sproščeni, varni.) 

- 30-sekundno »instantno« sproščanje – Hitra sprostitev 

1. Namestite se udobno, obe stopali položite na tla, roke naj sproščeno počivajo v 

naročju. 

2. Globoko vdihnite. 

3. Popustite česljustne mišice, da se usta nalahno razprejo in izdihnite z globokim 

izdihom. 

4. Še enkrat globoko vdihnite. 
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5. Popustite čeljustne mišice, da se usta nalahno razprejo in izdihnite z globokim 

izdihom. 

6. Spet globoko vdihnite.  

7. Popustite čeljustne mišice, da se usta nalahno razprejo in izdihnite z globokim 

izdihom. 

- Globoko mišično sproščanje – učinkovita skrajšana tehnika postopnega mišičnega 

sproščanja. 

 

STROKOVNA POMOČ 

Nekateri problemi zahtevajo tudi strokovno pomoč. Pri resni depresiji ali pretirani 

zagnanosti za delo, čustvenih ali družinskih problemih, zlorabah drog ali alkohola 

lahko pomaga le strokovnjak (Young, 2001). 
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Namen raziskave diplomskega dela je ugotoviti, kakšno je zdravstveno stanje 

učiteljev, ki poučujejo v prekmurski regiji. Raziskovali smo, kako delovne razmere in 

okolje vplivata na zdravje razrednih učiteljev ter katere bolezni in težave se 

najpogosteje pojavljajo v učiteljskem poklicu. Zanimal nas je tudi odnos učiteljev do 

poučevanja športne vzgoje in športa nasploh. Z raziskavo smo hoteli spodbuditi vse 

učitelje k zdravemu načinu življenja, ki naj vključuje gibalno aktivnost, zdravo 

prehrano, dovolj spanja in opustitev škodljivih razvad. 

 

3. 0 CILJI RAZISKAVE 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

- ugotoviti, koliko časa se učitelji razrednega pouka in športni pedagogi v 

prekmurski regiji v prostem času ukvarjajo s športom; 

- ugotoviti, kako učitelji skrbijo za svoje zdravje; 

- ugotoviti katerega zdravnika so učitelji v zadnjih 12-ih mesecih najpogosteje 

obiskali in v katerem delu leta so bili ti obiski najbolj pogosti; 

- ugotoviti, koliko dni v šolskem letu so učitelji povprečno odsotni z dela; 

- ugotoviti, kako učitelji skrbijo za svoje zdravje in kako ocenjujejo njihovo 

zdravstveno stanje; 

- ugotoviti, kako pogosto se učitelji počutijo napete, pod pritiskom ali stresom in 

kako te težave premagujejo; 

- ugotoviti, koliko učiteljev kadi in koliko jih je kadilo v preteklosti; 

- ugotoviti, katere so najpogostejše bolezni in težave učiteljev v prekmurski 

regiji; 

- ugotoviti, koliko učiteljev je zadovoljnih s svojim delovnim okoljem; 

- ugotoviti, koliko učteljev ima rado pouk športne vzgoje in meni, da ta ni 

naporen; 

- ugotoviti, kakšen odstotek učiteljev, ki poučujejo v prekmurski regiji bi ure 

športne vzgoje raje prepustilo športnim pedagogom; 

- ugotoviti, če učitelje motijo hrupni delovni prostori. 
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4. 0 HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

H1: Učitelji v prekmurski regiji so športno dejavni povprečno manj kot 3 ure na teden. 

H2: Več kot polovica učiteljev meni, da dobro skrbi za svoje zdravje. 

H3: Učitelji prekmurske regije so v zadnjih 12-ih mesecih najpogosteje obiskali 

splošnega zdravnika v zimskih mesecih. 

H4: Učitelji, ki poučujejo v prekmurski regiji so povprečno odsotni z dela 5 dni ali 

manj v letu. 

H5: Učitelji, ki poučujejo v prekmurski regiji, svoje zdravstveno stanje ocenjujejo kot 

dobro in menijo, da dobro skrbijo za svoje zdravje. 

H6: Več kot polovica učiteljev prekmurske regije se počuti napete ali pod stresom. 

H7: Večina učiteljev prekmurske regije meni, da stres in velike pritiske premagujejo z 

manjšim naporom. 

H8: Manj kot polovica učiteljev je v preteklosti kadila ali kadi sedaj. 

H9: Večina učiteljev, ki poučujejo v prekmurski regiji je zadovoljna s svojo telesno 

težo. 

H10: Največ učiteljev iz prekmurske regije ima okvare hrbtenice. 

H11: Večina učiteljev rada poučuje športno vzgojo in je mnenja, da pouk športne 

vzgoje ni naporen. 

H12: Manj kot polovica učiteljev bi ure športne vzgoje raje prepustila športnim 

pedagogom. 

H13: Učitelje v prekmurski regiji ne motijo hrupni delovni prostori. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Bogataj Alenka; diplomsko delo 

44 
 

5. 0 METODE DELA 

5. 1 Vzorec merjencev 

V raziskavi je sodelovalo 75 učiteljev iz prekmurske regije, ki poučujejo na naslednjih 

šolah:  

- OŠ Janka Ribiča Čežanjevci, 

- OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, 

- OŠ Veržej, 

- OŠ II Murska Sobota, 

- OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, 

- OŠ Stročja vas, 

- OŠ Fokovci, 

- DOŠ Genterovci, 

- OŠ Radenci, 

- OŠ Grad, 

- OŠ Puconci, 

- OŠ Kuzma, 

- OŠ Gornja Radgona. 

 

Tabela 5. 1: Spol 

Spol Število odgovorov Odstotek (%) 

Moški 12 16,4 

Ženski 61 83,6 

Skupaj 73 100,0 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo kar 83,6 % anketiranih učiteljev ženskega 

spola. Moškega spola je bilo le 12 učiteljev, kar predstavlja 16,4 %. 

Poklic razrednega učitelja je še vedno močno feminiziran, kar pomeni, da 

prevladujejo ženske. 

Najstarejši anketirani učitelj je letnik 1948, star 65 let. Najmlajši anketiranec pa je 

letnik 1987, star 24 let. 
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Tabela 5. 2: Delovna doba 

Delovna doba (v letih) Število odgovorov Odstotek 

1–5 11 15,0 

6–10 14 19,2 

11–15 11 15,0 

16–20 13 17,8 

21–25 8 10,9 

26–30 11 15,0 

31–35 4 5,5 

36–40 1 1,4 

Skupaj 73 100,0 

 

Učitelji, ki so bili vključeni v raziskavo imajo največ 40 let delovne dobe in najmanj 1 

leto. Največ anketiranih učiteljev ima med 6–10 let delovne dobe, kar predstavlja 

19,2 %. 

Tabela 5. 3: Ime šole 

Ime šole Število učiteljev Odstotek 

OŠ Janka Ribiča 

Čežanjevci 

4 5,4 

OŠ Franceta Prešerna 

Črenšovci 

7 9,5 

OŠ Veržej 4 5,4 

OŠ II Murska Sobota 12 16,2 

OŠ sv. Jurij ob Ščavnici 9 12,2 

OŠ Stročja vas 5 6,8 

OŠ Fokovci 4 5,4 

DOŠ Genterovci 4 5,4 

OŠ Radenci 4 5,4 

OŠ Grad 5 6,8 

OŠ Puconci 7 9,5 

OŠ Kuzma 3 4,1 
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OŠ Gornja Radgona 6 8,1 

 

Sodelujoči učitelji so bili iz 13 različnih šol na območju Prekmurja. Največ učiteljev, 

kar 12,  je sodelovalo na OŠ II Murska Sobota, kar predstavlja 16,2 % vseh 

anketiranih. 

 

Tabela 5. 4: Kombinacija zaposlitve 

Kombinacija zaposlitve Število odgovorov Odstotek 

Razredni učitelj, poučujem 

v razredu 

58 78,4 

Razredni učitelj, delam v 

podaljšanem bivanju 

3 4,1 

Športni pedagog, delam v 

telovadnici 

12 16,2 

Športni pedagog, delam v 

podaljšanem bivanju 

1 1,4 

Skupaj: 74 100,0 

 

Vzorec merjencev predstavljajo razredni učitelji, ki poučujejo v razredu, teh je kar 58 

(78,4 %), trije razredni učitelji, ki delajo v podaljšanem bivanju (4,1 %), 12 športnih 

pedagogov, ki delajo v telovadnici (16,2 %) ter en športni pedagog, ki dela v 

podaljšanem bivanju. 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Bogataj Alenka; diplomsko delo 

47 
 

5. 2 Vzorec spremenljivk 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo anonimnega vprašalnika za razredne učitelje in 

športne pedagoge. Povzet je po vprašalniku Z zdravjem povezan življenjski slog, ki 

so ga pripravili pri CINDI Slovenija. Za potrebe diplomskega dela ga je delno 

prilagodila in pripravila dr. Vesna Štemberger. 

Vprašalnik je razdeljen na tri tematske sklope. Prvi del sestavljajo štiri vprašanja, ki 

se nanašajo na splošne podatke. Sledi drugi del, v katerem je 15 vprašanj o 

zdravstvenih okvarah in težavah učiteljev. Zadnji, tretji del pa obsega 5 vprašanj in se 

nanaša na odnos učiteljev do športne vzgoje ter delovnih pogojev. 

 

5. 3 Organizacija meritev 

Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu marcu. Najprej sem osebno poklicala vse 

ravnatelje prekmurskih osnovnih šol in jih prosila, če na njihovo šolo lahko pošljem 

vprašalnike preko Pošte Slovenije. Od 38 poklicanih ravnateljev mi je pošiljanje 

vprašalnikov dovolilo le 16 ravnateljev. Vsi ostali so bili proti z razlogom, da so njihovi 

učitelji že preobremenjeni z raznovrstnimi vprašalniki. Od 110 poslanih vprašalnikov 

sem jih nazaj dobila 75.  

 

5. 4 Metode obdelave podatkov 

Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS 18.0 za Windows. Za 

obdelavo smo uporabili osnovne statistične metode: aritmetično sredino, odstotke 

pogostosti odgovorov, frekvence oziroma pogostost pojavljanja posameznih 

odgovorov, minimalno in maksimalno vrednost, standardni odklon in komulativne 

frekvence. 

Rezultate smo interpretirali in jih prikazali s tabelami ter grafi. 
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6. 0 REZULTATI IN RAZPRAVA  

Tabela 6. 1: Ocena družbenega statusa 

Družbeni status Število odgovorov Odstotek (%) 

Čisto spodnji 0 0.0 

Delavski 3 4,2 

Srednji 56 77,8 

Višji srednji 10 13,9 

Zgornji 1 1,4 

Ne vem 2 2,8 

Skupaj 72 100,0 

 

Več kot polovica učiteljev, kar 77,8 % anketiranih se uvršča v srednji družbeni razred. 

Trije so se uvrstili v delavski razred (4,2 %), 10 se jih je odločilo za višji srednji 

razred, kar je 13,9 %, en učitelj v zgornji družbeni status, dva učitelja pa svojega 

statusa nista znala opredeliti.   
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Graf 6. 1: Trditev o športni dejavnosti 

 

Tabela 6. 2: Število ur športne dejavnosti na teden 

Število 

odgovorov 

Aritmetična 

sredina 

Največje število 

ur 

Najmanjše število 

ur 

71 4,25 16 ur na teden 1 ura na teden 

 

Z vprašanjem o športni dejavnosti smo hoteli ugotoviti ali se učitelji v prostem času 

ukvarjajo s športom. 

Kar 89 % učiteljev je odgovorilo, da je v prostem času športno aktivnih in le 11 % da 

ni, kar je zelo pozitiven podatek nad katerim sem bila zelo presenečena.  

To je zelo lep in spodbuden rezultat, ki kaže, da de učitelji zavedajo velikega pomena 

športne dejavnosti za njihovo zdravje  

Podatki, ki so jih dobili pri nacionalni raziskavi CINDI kažejo veliko slabše rezultate, 

saj je glede na njihovo raziskavo  v Sloveniji dovolj fizično aktivnih le 33 % odraslih 

prebivalcev (Širca Čampa, 2009). 

Današnji življenjski slog zahteva dolgotrajno sedenje – pred računalnikom, pred 

televizorjem, v avtu ali pa v službi. To ni dobro za telo, saj ga ne uporabljamo tako, 

kot je bilo prvotno mišljeno, in smo zaradi tega razdražljivi, živčni in nemirni. Telo je 

89% 

11% 

Športna dejavnost 

V prostem času sem športno
dejaven/na

V prostem času nisem športno
dejaven/na
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grajeno za gibanje in prav gibanje najbolje spodbuja njegov zdrav razvoj. Pregovor 

»To, česar ne uporabljate, izgubite!« nedvomno velja tudi za človeško telo. Mišice 

postanejo mlahave, ko jih ne uporabljate. Premalo dejavno telo vpliva tudi na 

duševno stanje, in lahko se počutimo depresivni, utrujeni in zaspani ali pa ne 

moremo jasno razmišljati (Balfour, Idzikowski, 2012). 

V naslednjem vprašanju so športno aktivni učitelji morali napisat, koliko ur na teden 

posvečajo športni dejavnosti. Največje število ur je 16, najmanjše pa 1 ura na teden. 

Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije pravijo, da za doseganja večine koristi 

za zdravje pri odraslih zadošča zmerna telesna dejavnost, ki traja skupaj vsaj 30 

minut na dan, izvaja pa se večino dni ali vse dni v tednu. Za preprečevanje 

prekomerne telesne  teže in debelosti pa se priporoča vsaj ena ura zmerne do zelo 

intenzivne telesne dejavnosti na dan (Inštitut za varovanje zdravja Republike 

Slovenije, 2012). 

Torej ne moremo reči, da je tako velik odstotek učiteljev športno dejavnih, saj so 

nekateri med njimi, ki so se opredelili kot športno dejavne, dejavni le 1 do 2 uri na 

teden. To pa ni dovolj za doseganje večine koristi za zdravje. 

Današnji način in tempo življenja po navadi vključuje zelo malo možnosti za prosti 

čas in rekreacijo. Ljudje največ delovnega in prostega časa preživijo v sedečem 

položaju, pred računalniki ali pred televizijo.Tudi delo učitelja je zelo statično in brez 

fizičnih obremenitev. Med poučevanjem stojijo ali sedijo, med pisanjem priprav pa 

sedijo pred računalniki.  

Mislim pa da imajo učitelji dovolj avtonomije in možnosti, da bi lahko tudi v pouk 

uvedli športno dejavnost. Med poukom lahko skupaj z učenci naredijo nekaj razteznih 

vaj, naredijo kakšno vajo za krepitev mišic, gredo na sprehod. Pomembno je, da med 

delovnim časom tudi zase najdejo minuto za zdravje, da se pretegnejo, naredijo 

nekaj razteznih vaj in prezračijo razred. 
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1. vprašanje: Ali ste v zadnjih 12-ih mesecih obiskali katerega od zdravnikov 

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

ali drugih družinskih članov – velja za vsa vprašanja)? 

 

Graf 6. 2: Obisk zdravnika v zadnjih 12-ih mesecih 

 

 

 

Zanimalo nas je, koliko učiteljev je v zadnjih 12-ih mesecev obiskalo zdravnika. 

Izkazalo se je, da je največ učiteljic obiskalo ginekologa (46,5 %), 28 učiteljev je bilo 

v zadnjih 12-ih mesecih pri zobozdravniku, kar je 38,4 % in le 20 učiteljev (27 %) je 

obiskalo splošnega zdravnika. Štirinajst učiteljev je bilo na pregledu pri različnih 

specialistih. 

Predvidevala sem, da učitelji največkrat obiščejo splošnega zdravnika, iz dobljenih 

rezultatov pa sem videla da temu ni tako.  

 

Iz grafa lahko vidimo, da je največ učiteljic (46,5 %) obiskalo ginekologa, kar ni tako 

presenetljiv podatek, saj poklic učitelja razrednega pouka opravljajo predvsem 

ženske. Iz dobljenih rezultatov pa ne moremo razbrati vzroka obiska. Lahko, da je šlo 

za preventivne preglede ali za ginekološke težave. 
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Osemindvajset anketiranih učiteljev (38,4 %) je obiskalo zobozdravnika, kar je malo, 

glede na to da je vsaj na pol leta priporočljivo opraviti preventivni pregled. Za zdrave 

in lepe zobe lahko največ naredimo sami. Pravilna nega zob in redni obiski pri 

zobozdravniku nam pomagajo ohranjati naše zobe. Bolezni zob lahko vplivajo tudi na 

potek drugih bolezni – na primer srčno-žilnih, ledvičnih in sladkorne bolezni.  

 

Tabela 6. 3: Obiski specialistov v zadnjih 12-ih mesecih 

Specialist Število odgovorov  Odstotek odgovorov 

(%) 

Oftamatolog 1 6,7 

Internist 2 13,3 

Ortorinolaringolog 1 6,7 

Dermatolog 2 13,3 

Gastrolog 1 6,7 

Ortoped 5 33,3 

Onkolog 1 6,7 

Kirurg 2 13,3 

Skupaj 15 100 

 

Nakateri anketirani učitelji so v zadnjih 12-ih mesecih obiskali tudi naslednje 

specialiste: oftamatologa, internista, ortorinolaringologa, dermatologa, gastrologa. 

ortopeda, onologa in kirurga.  

Iz zgornje tabele lahko vidimo, da je bil največji obisk pri ortopedu.  

 

Ortopedija je veja medicine, ki se ukvarja z boleznimi in poškodbami gibal (sklepov, 

kosti in vezi) Najpogostejše bolezni gibal so:  bolečina in zmanjšana gibljivost 

hrbtenice ali določenega sklepa (Medicina, 2011). 

 

Poklic učitelja je zelo statičen in ne zahteva večjih fizičnih naporov. Med 

poučevanjem učitelji veliko stojijo, med pripravljanjem na učne ure sedijo, gibanja pa 

je zelo malo. Bolečine v hrbtenici so posledica dolgotrajnega sedenja, stanja, 

dvigovanja težkih bremen, itd. Tisti učitelji, ki se zavestno ne odločijo rekreirati in 

skrbeti za svoje zdravje, prej ali slej naletijo na bolečine v mišicah in sklepih. 
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Če bi učitelji hoteli zmanjšati okvare in poškodbe hrbtenice, bi morali več časa 

nameniti vajam za raztezanje hrbtnih ter trebušnih mišic, ki telo okrepijo in mu dajejo 

oporo (Schmauderer, 2005). 

 

 

2. vprašanje: Če ste v obdobju zadnjih 12-ih mesecev obiskali katerega od 

naštetih zdravnikov, prosimo obkrožite, v katerem mesecu (mesecih) je to 

bilo. 

 

Graf 6. 3: Obiski zdravnikov v posameznih mesecih 

 

Zgornji graf prikazuje v katerih mesecih so anketirani učitelji najpogosteje obiskali 

zdravnika. Obisk pri splošnem zdravniku je bil najpogostejši v zimskih mesecih; 

novembra, decembra, januarja in februarja. Takrat so najpogostejši razni prehladi in 

viroze. 

Prehlad se najpogosteje pojavlja v jesenskih in zimskih mesecih. Jeseni se število 

prehladov poveča in ostaja na približno enaki ravni vse do pomladi, ko spet upade. 

Razlogov zakaj je največ prehladnih obolenj pozimi je več. Eden izmed njih je prav 

gotovo ta, da več časa preživimo skupaj v zaprtih prostorih, s čimer se verjetnost 

prenosa virusov povečuje. Zaradi hladnega vremena je nosna sluznica bolj suha in 

zato bolj dovzetna za virusne okužbe. Na preživetje virusov prehlada vpliva tudi 
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relativna vlažnost, saj najpogostejši virusi prehlada dalj časa preživijo v suhem 

okolju, značilnem za hladnejše mesece (Prehlad in gripa, 2013). 

Zobozdravnika je največ učiteljev obiskalo januarja, marca, septembra in oktobra. 

Mislim, da obisk zdravnika ni pogojen z letnimi časi ali meseci, saj temperature in 

podnebne razmere ne vplivajo na stanje naše ustne votline. 

 

3. vprašanje: Kdaj običajno obiščete splošnega zdravnika? Možnih več 

odgovorov. 

 

Tabela 6. 4: Razlogi za obisk splošnega zdravnika 

 

Razlog za obisk Število odgovorov Odstotek (%) 

Hodim na redne, 

preventivne preglede. 

13 17,8 

Ob prvih znakih bolezni. 16 21,9 

Tedaj, ko si sam/a ne 

morem več pomagati. 

41 56,2 

Tedaj, ko sem hudo 

bolan/a, poškodovan/a.  

58 79,5 

Kadar potrebujem 

napotnico. 

60 82,2 

 

Z zgornjim vprašanjem smo hoteli izvedeti, kdaj se učitelji odločijo za obisk pri 

zdravniku. Učitelji so lahko obkrožili več različnih odgovorov. Trinajst učiteljev (17,8 

%) hodi na redne, preventivne preglede. Ob prvih znakih bolezni zdravnika obišče 16 

učiteljev (21,9 %). Enainštirideset učiteljev (56,2 %) se za obisk pri zdravniku odloči 

tedaj, ko si sami ne morejo več pomagat. Ob hudih boleznih in poškodbah zdravnika 

obišče 58 učiteljev (79,5 %). 60 učiteljev (82,2 %) pa gre k zdravniku takrat kadar 

potrebuje napotnico. 

Več kot polovica učiteljev se za obisk zdravnika odloči šele tedaj, ko si sami ne 

morejo več pomagati. To pomeni, da si prej pomagajo na različne druge načine, 

mogoče z naravnimi metodami zdravljenja in domačimi zdravili. 
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Mislim, da vsi učitelji niso dobro prebrali vprašanja in so spregledali navodilo, da je 

možnih več odgovorov. Menim, da bi moral biti odstotek pri zadnjih dveh možnih 

odgovorov še višji, saj če smo hudo poškodovani nimamo druge možnosti, kot da 

obiščemo zdravnika, prav tako brez obiska pri zdravniku ne moremo dobiti napotnice 

za specialista.  

 

 

4. vprašanje: 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. 

 

Tabela 6. 5: Dnevi odsotnosti z dela 

Število 

odgovorov 

Aritmetična 

sredina 

Najmanjše število 

dni 

Največje število 

dni 

69 4,7 0 84 

 

Na vprašanje je odgovorilo 69 učiteljev, 5 učiteljev na to vprašanje ni odgovorilo. 

Najmanjše število dni odsotnosti je nič, kar pomeni, da nekateri učitelji niso v 

zadnjem šolskem letu nikoli manjkali na delovnem mestu zaradi zdravstvenih težav. 

Največje število dni odsotnosti pa je 84 dni, kar je zelo veliko. 

Bolniški stalež (BS) je začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb pri delu ali 

zunaj dela, nege ali spremstva bolnega družinskega člana oziroma izolacije (Čili za 

delo, 2007). 

Anketirani učitelji so bili povprečno odsotni z dela 4,7 dni, kar je zelo malo v 

primerjavi s splošnimi podatki o bolniški odsotnosti v Sloveniji. Leta 2007 je 

povprečno število dni bolniškega dopusta na leto znašalo 8,7 dni, leta 2010 pa 9,6 

dni (ZZZS, 2009). 

Mislim, da je tako majhna bolniška odsotnost posledica problematike nadomeščanja 

razrednih učiteljev in zato včasih vztrajajo na delovnem mestu kljub bolezni. 

Pri našem vprašanju smo se osredotočili samo na dneve bolniške odsotnosti, zaradi 

učiteljeve lastne bolezni ali poškodbe. Najverjetneje bi bilo dni odsotnosti več, če bi 

upoštevali tudi dneve, ko so bili učitelji odsotni zaradi bolezni drugih družinskih 

članov (Bolezni in poškodbe otrok, staršev, itd.). 

http://www.cilizadelo.si/default-20600.html
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5. vprašanje: Obkrožite, v katerih mesecih v tem šolskem letu, ste bili zaradi 

bolezni ali poškodbe odsotni z dela oziroma nezmožni opravljati običajne 

delovne obveznosti. 

 

Graf 6. 4: Meseci odsotnosti z dela 

 

 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da je bilo največ anketiranih učiteljev odsotnih z dela v 

novembru, januarju, februarju in marcu. To so meseci, ko so najpogostejši prehladi in 

razne virusne okužbe.  

Učitelji so na delu zelo izpostavljeni virusnim okužbam, saj so v stalnem stiku s 

prehlajenimi otroci, ki po navadi še ne znajo dobro skrbeti za preventivno higieno s 

pokrivanjem ust pri kašljanju in doslednem umivanju rok. 

 

Odstotek bolniškega staleža v Sloveniji se v obdobju od leta 1990 do leta 2004 ni 

bistveno spreminjal in je ves ta čas znašal približno 5 %. Podobno kot v prejšnjih letih 

so bile tudi v letu 2004 po odstotku bolniškega staleža na prvem mestu bolezni 

mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva, sledile so poškodbe in zastrupitve 

zunaj dela in na tretjem mestu poškodbe in zastrupitve pri delu. Pri ženskah so 

pogost razlog izostajanja z dela tudi nosečnosti ter bolezni v porodnem in 

poporodnem obdobju (Čili za delo, 2007). 
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6. vprašanje: Kako ocenjujete svoje trenutno zdravstveno stanje? 

Graf 6. 5: Ocena zdravstvenega stanja 

 

 

 

Devet odstotkov anketiranih učiteljev svoje zdravstveno stanje ocenjuje kot zelo 

dobro. Največ učiteljev, kar 68% je svoje zdravstveno stanje ocenilo kot dobro. 20% 

anketiranih se je odločilo za odgovor »srednje«, ostali 3% pa svoje zdravje ocenjujejo 

kot slabo oz. zelo slabo. 

Zgornje vprašanje bi ocenila kot zelo subjektivno, saj so mnenja, kaj je dobro in kaj 

slabo zdravstveno stanje lahko zelo različna. 

Kot dobro zdravstveno stanje bi opisala stanje brez bolezni, z dobrimi krvnimi izvidi, 

stanje ko se oseba odlično počuti, ima dovolj energije in z lahkoto premaguje 

vsakodnevne ovire. 

Toda vsi vemo, da se zdravstveno stanje lahko spremeni čez noč, zato je zelo 

pomembno, da dobro zdravstveno stanje tudi vzdržujemo in vnaprej preventivno 

skrbimo da ostanemo zdravi in polni energije. Največ lahko naredimo z redno telesno 

aktivnostjo, zdravo prehrano, sprostitvijo, da privoščimo telesu počitek, kadar ga ta 

potrebuje in da ne posegamo po škodljivih razvadah. 

 

9% 

68% 

20% 

1% 2% 

Zelo dobro

Dobro

Srednje

Slabo

Zelo slabo



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Bogataj Alenka; diplomsko delo 

58 
 

7. vprašanje: Kako skrbite za svoje zdravje? 

 

Graf 6. 6: Skrb za zdravje 

 

 

Kot je razvidno iz zgornjega grafa se je več kot polovica učiteljev opredelilo, da za 

svoje zdravje kar dobro skrbijo. V veliki večini se niso odločili, da zelo dobro skrbijo 

zase. Torej so mnenja, da bi za svoje zdravje lahko storili še kaj več. 12 % 

anketiranih učiteljev je mnenja, da za svoje zdravje zelo dobro skrbijo, 24 % učiteljev 

pa meni, da za svoje zdravje naredijo premalo. 

To vprašanje se mi zdi nekoliko subjektivno, saj nekdo lahko veliko naredi za svoje 

zdravje, pa se mu bo zdelo, da bi lahko naredil še kaj več. Medtem ko nekdo drug 

slabo skrbi za svoje zdravje, pa se mu bo zdelo, da je naredil dovolj. 

 

Skrb za zdravje pomeni, da skrbimo za redno športno aktivnost, da se zdravo in 

uravnoteženo prehranjujemo, da dovolj spimo in da ne posegamo po škodljivih 

razvadah (uživanje alkohola, kajenje, uživanje drog). 
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8. vprašanje: Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim 

pritiskom? 

Graf 6. 7: Napetost, stres ali velik pritisk  

 

 

Kar polovica anketiranih učiteljev (51 %) je odgovorila, da se občasno počuti napete, 

pod stresom ali velikim pritiskom. 38 % učiteljev stres in velike pritiske doživlja 

pogosto, 4 % učiteljev se je opredelilo, da so pod stresom vsak dan. 7 % učiteljev je 

napetih in pod pritiski zelo redko. Vsi pa stres doživljajo vsaj občasno, saj se za 

možnost »nikoli« ni odločil noben učitelj. 

Poklicni stres pri učiteljih predstavlja velik problem, saj predstavlja 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 fizičnega in 

psihičnega nasilja nad učitelji, vedno večje zahteve staršev, itd. (Slivar, 2009). 

Youngs (2001) pravi, da se je pomembno zavedati, da je reakcija na stres ključ do 

prilagajanja, do spoprijemanja s stresnimi situacijami, do sprememb in do 

načrtovanja akcije. V stresnih situacijah v telesu potekajo različne reakcije, ki 

pripravijo telo na aktivnost. Ko stresna situacija poneha, se umirijo tudi reakcije. V 
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primerih podaljšanega, kroničnega stresa pa se lahko ta mehanizem izčrpa, zato 

postane človek dovzetnejši za bolezni. 

V raziskavi o poklicnem stresu pri slovenskih vzgojiteljih in učiteljih 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 (Silvar, 2009). 

 

9. vprašanje: Kako obvladujete napetosti, strese in pritiske, ki jih doživljate v 

življenju? 

 

Tabela 6. 6: Obvladovanje napetosti, stresa in pritiskov 

Obvladovanje stresa, 

napetosti in pritiskov 

Število odgovorov Odstotek (%) 

Zlahka jih obvladujem. 3 4,1 

Z nekaj truda jih 

obvladujem. 

61 82,4 

Z večjim naporom jih 

obvladujem. 

10 13,5 

S hudimi težavami jih še 

obvladujem. 

0 0,0 

Ne obvladujem jih, moje 

življenje je skoraj 

neznosno. 

 

0 

 

0,0 

Skupaj 74 100,0 

 

Iz zgornje tabele lahko vidimo, da kar 61 anketiranih učiteljev (82,4 %) z nekaj truda 

obvladuje stres, napetosti in pritiske, 10 (13,5 %) stres obvladuje z večjim naporom, 

3 (4,1 %) pa zlahka obvladuje stresne situacije. 

Zavedati se moramo, da stresa ni mogoče preprosto odstraniti. To je pretežak in 

nedosegljiv cilj. Stres lahko le nadzorujemo in spremljamo odgovore našega telesa 

nanj. Ko spoznamo, kaj nam povzroča stres in prepoznamo svoje odzive nanj, lažje 
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razvijemo spretnosti in strategije za njegovo obvladovanje in zmanjševanje njegovih 

učinkov (Youngs, 2001). 

Učiteljski poklic je velikokrat zelo naporen in zelo odgovoren. Pri delu se učitelji 

srečujejo z najrazličnejšimi učenci, katere morajo čim več naučiti in jih čim bolje 

vzgojiti za nadaljnje življenje. Pri delu učitelji prihajajo do najrazličnejših konfliktov z 

učenci, starši, kolegi. Zelo veliko je timskega dela, ki velikokrat olajša delo, včasih pa 

ga še oteži. Delo z drugimi ljudmi prinaša veliko pozitivnega a tudi odrekanja, 

konflikte, različne poglede na stvari. Svoje delo učitelji velikokrat odnašajo domov in 

se zaradi nejga ne morejo sprostiti. Zato je zelo pomembno, da se naučijo na kakšne 

načine vse se lahko sprostijo in kaj jih najbolj umiri in napolni z energijo, ki jo 

potrebujejo za opravljanje svojega poklica in življenje doma. 

 

10. vprašanje: Ali vi ali katerikoli drug član vaše družine kadi v stanovanju ali v 

bivalnih prostorih? 

 

Graf 6. 8: Kajenje v bivalnih prostorih 

 

Iz grafa lahko vidimo, da 93 % anketiranih učiteljev ne živi v zakajenih prostorih. 

Kljub vsemu opozarjanju pa 7 % učiteljev še vedno pasivno ali aktivno vdihuje 

cigaretni dim v domačem prostoru. 
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Kajenje tobaka ne predstavlja tveganja le za osebo, ki kadi, ampak tudi za osebe, ki 

so v istem prostoru in ki so izpostavljene neprostovoljnemu (pasivnemu) kajenju  (Čili 

za delo, 2007). 

 

 

11. vprašanje: Ali sedaj kadite? 

 

Tabela 6. 7: Kajenje 

Stanje Število odgovorov Odstotek 

odgovorov(%) 

Komulativni 

odstotek (%) 

Ne kadim in nikoli 

nisem kadil/a. 

48 64,9 65,8 

Sedaj ne kadim, a 

prej sem kadila. 

18 24,3 24,7 

Sedaj kadim. 7 9,5 9,6 

Skupaj 73 98,6 100 

 

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da 48 učiteljev (64,9 %) ne kadi in nikoli ni kadilo, 

18 učiteljev (24 %) je v preteklosti kadilo, a sedaj ne kadi več, 7 učiteljev pa še vedno 

kadi. 

Večina učiteljev ne kadi, oziroma je kajenje opustilo kar je zelo pozitiven podatek. 

Mislim, da je zelo pomembno, da učitelji ne posegajo po cigaretah, saj so le tako 

lahko dober zgled za zdravo življenje svojim učencem. 

 

Zaradi posledic kajenja umre v Sloveniji vsako leto približno 3.500 ljudi. Leta 2000 je 

po vsem svetu zaradi bolezni, ki so povezane s kajenjem, umrlo 4,2 milijona ljudi. 

Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da bo leta 2025 umrlo zaradi kajenja 10 

milijonov ljudi, če ne bo na področju omejevanja kajenja prišlo do drastičnih 

sprememb (Čili za delo, 2007). 
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12. vprašanje: Podatki o telesni višini in teži. 

 

Tabela 6. 8: Podatki o telesni višini in teži 

 Število 

odgovorov 

Aritmetična 

sredina 

Najnižja 

meritev 

Najvišja 

meritev 

Telesna višina 

(cm) 

73 168,83 153 189 

Telesna teža 

(kg) 

72 63,45 47 91 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je najnižja meritev telesne višine 153 cm, najvišja pa 

189 cm. Najnižja meritev telesne teže je 47 kg, najvišja pa 91 kg. Povprečna 

vrednost telesne višine anketiranih učiteljev je 168,83 cm. Povprečna vrednost 

telesne teže pa je 63,45 kg. 

 

13. vprašanje: Kakšen je vaš odnos do vaše telesne teže? 

 

Graf 6. 9: Odnos do teže 
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Večina učiteljev je zadovoljnih s svojo telesno težo (68 %), 31 % učiteljev pa bi želelo 

biti bolj suhih. 

Če hočemo ohranjati naše zdravje moramo skrbeti tudi za zdravo in uravnoteženo 

prehrano. Tako lahko preprečimo nastanek srčno žilnih bolezni, sladkorne bolezni in 

nekaterih vrst raka. Z zdravo prehrano si tudi izboljšamo počutje in imamo več 

energije. 

V današnjem času ima veliko ljudi probleme s prekomerno telesno težo oz. 

debelostjo. Ljudje veliko časa preživijo na delu, doma jih čaka družina in veliko 

gospodinjskih opravil, zato mnogokateri ne najde časa za športno dejavnost in 

pripravljanje zdrave ter uravnotežene prehrane. 

 

Teorij o vzrokih debelosti je veliko in na splošno velja, da je vzrokov več. Osnovni 

vzrok je neravnovesje med zaužito in porabljeno energijo in je tesno povezan z 

nepravilno prehrano in nezadostno telesno dejavnostjo (Zavod za zdravstveno 

varstvo Celje, 2013). 
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14. vprašanje: Ali imate katero od navedenih bolezni ali stanj, ki jih je ugotovil 

oziroma potrdil zdravnik? (Prosim, naredite križec pri vseh odgovorih, ki se 

nanašajo na vas.) 

 

Graf 6.10: Bolezni 

 

 

Zanimalo nas je ali imajo učitelji katero od navedenih bolezni ali stanj, ki smo jih 

prikazali v zgornjem grafu. Iz njega lahko razberemo, da ima največ učiteljev 

hipertenzijo, bolezni in okvare hrbtenice ter alergije. Ostale bolezni, ki pa niso tako 

pogoste so še: diabetes, bolezni in okvare sklepov, pljučna bolezen, bronhialna 

astma, čir na želodcu ali dvanajsterniku, kronična okvara glasilk, delna ali popolna 

izguba sluha ter psihična obolenja. 

 

Življenjski slog današnjega človeka je z gibalnega vidika precej monoton. 

Prevladujejo statični in sedeči položaji, monotoni ter ponavljajoči se gibi in 

enostranske obremenitve hrbta. Naša muskulatura trupa je premalo aktivna, zato 

počasi oslabi. Povečuje se odstotek maščobnega tkiva, velikokrat se pojavlja tudi 

problem prekomerne telesne teže. Če združimo učinke oslabele muskulature trupa in 

prekomerne telesne teže, lahko sklepamo, da je hrbtenica bolj obremenjena, saj 

masa trupa pritiska navzdol in, ker so mišice trupa šibke, mora več tega pritiska 

prevzeti hrbtenica. Medvretenčne ploščice se, razen v zgodnji življenjski dobi, 
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prehranjujejo z difuzijo, ta pa je motena, če se premalo gibamo. Ker ne vsrkajo dovolj 

hranilnih snovi, postajajo vse bolj krhke in tanke, manj prožne, in se zato težje 

spopadajo z obremenitvami ter so bolj podvržene degeneraciji in poškodbam.  

Posledica so akutne in kronične bolečine v križu, kar se odraža v posameznikovi 

kvaliteti življenja. Posledice težav se odražajo tudi na družbo. Porabijo se velike 

količine denarja za zdravljenje, pogoste so odsotnosti z delovnega mesta zaradi 

bolečin ali zdravljenja, slabša je delovna učinkovitost (Mrđanović, 2007). 

Hipertenzija ali povišan krvni tlak je zelo pogosto bolezensko stanje današnjega 

časa. Visok krvni tlak je škodljiv, saj povzroča obremenitev srca in arterij ter 

posledično okvare občutljivih tkiv. Čim višji je krvni tlak, tem večja je možnost 

nevarnih zapletov, kot so srčni infarkt, bolezen venčnih žil in možganska kap 

(Stoppard, 2007). 

Za zdravljenje lahko veliko pripomoremo že sami z zdravim načinom življenja. Zdrava 

prehrana, znižanje telesne teže, omejen vnos soli, opustitev kajenja in telesna 

dejavnost so ključ do znižanja krvnega tlaka. 

Visok odstotek učiteljev ima tudi težave z alergijami. To so alergije na pršice in 

alergije na cvetni prah. 

Alergija na pršice – Najpomembnejši alergen pršice je njen iztrebek, ki povzroča 

bolezenske znake alergije, in sicer še dolgo po njeni smrti. Alergija na pršico se kaže 

lahko z naslednjimi simptomi kot so astma, kašljanje, kihanje, težave pri dihanju ali 

atopijski dermatitis (ekcem). Simptomi trajajo sicer celo leto, vendar so izrazitejši 

jeseni in pozimi ter v vlažnem vremenu. število hišnih pršic lahko zmanjšamo  z 

rednim stepanjem in čiščenjem preprog s sesalnikom. Nekaterim pomaga tudi 

uporaba prevlek za ležišče proti pršicam. 

Seneni nahod – je ena najpogostejših alergičnih obolenj, pojavlja se poleti zaradi 

peloda različnih trav. Običajno se seneni nahod kaže s srbenjem, izcedkom iz nosu 

in kihanjem. Poleg tega se lahko pojavi tudi pekoč občutek v očeh, srbenje ustnega 

neba ali celo težave z dihanjem.  

Nekaj ukrepov za preprečevanje senenega nahoda: potrebno se je izogibati 

travnikom z visoko travo, poleti ne zračite bivalnih prostorov, med vožnjo imejte 

zaprta okna avtomobila, ko se vrnete domov se oprhajte in preoblecite (Stoppard, 

2007). 
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15. vprašanje: Kako pogosto se v enem šolskem letu srečujete s katero od 

spodaj naštetih težav in menite, da so posledica vašega delovnega okolja 

oziroma poklica, ki ga opravljate? Občasno pomeni enkrat v šolskem letu, 

pogosto večkrat v šolskem letu in zelo pogosto pomeni vsaj enkrat mesečno. 

 

Graf 6.11: Pogostost pojavljanja zdravstvenih težav kot posledica dela 

 

 

Učitelji so morali označiti za katere bolezni mislijo, da se jim pojavljajo kot posledica 

dela. Pod zelo pogosto jih je največ označilo utrujenost. Pod »pogosto« so učitelji 

navedli več bolezni in težav, to so: prehladi, utrujenost, izčrpanost, glavobol, bolečine 

v vratnem delu hrbtenice in nespečnost. Bolezni in težave, kot posledica dela, ki se 

ponavljajo občasno pa so naslednje: hripavost, izguba glasu, prehlad, utrujenost, 

izčrpanost, glavobol, bolečine v vratnem delu hrbtenice, bolečine v križu, težave s 

prebavo in nespečnost.  

 

Učiteljski poklic zna biti zelo naporen, zato je bila utrujenost pričakovana posledica 

dela. Učitelji morajo biti vsak dan fizično in psihično aktivni. Otroke morajo motivirati 

za delo, jih učiti, vzgajati, reševati morajo njihove težave. V razredu morajo tudi 

vzdrževati disciplino in ohranjati prijetno ozračje. Zraven vsega tega pa so tu še 

sestanki in govorilne ure s starši, sodelovanje s kolegi, veliko papirologijo, itd. 
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16. vprašanje: Radi poučujete športno vzgojo? 

 

Graf 6. 12: Poučevanje športne vzgoje 

 

 

Iz grafa lahko vidimo, da skoraj vsi anketirani učitelji (99 %) radi poučujejo športno 

vzgojo kar je zelo pozitiven podatek. V današnjih časih otroci prosti čas najraje 

preživljajo pred televizijskimi ekrani in računalniki. Nekateri imajo na žalost edino 

obliko gibanja športno vzgojo v šoli. Učitelji razrednega pouka poučujejo otroke v 

letih, ko je športna vzgoja bistvenega pomena. To je čas, ko se otroci razvijajo in 

rastejo in je športna dejavnost zelo pomembna za pravilen razvoj mišic in rast kosti. 

Mislim, da je zelo pomembno, da je učitelju pouk športne vzgoje všeč in da ga rad 

poučuje. Le tako bo ljubezen do gibanja lahko vzbudil in privzgojil tudi otrokom. 

Vprašati pa se moramo tudi, zakaj nekateri učitelji ne marajo poučevati športne 

vzgoje. Razlogov je lahko več: lahko gojijo negativna čustva do tega predmeta, lahko 

se počutijo premalo usposobljene za poučevanje športne vzgoje, lahko pa da so 

krive tudi slabe delovne razmere (majhne in prezasedene telovadnice, malo orodij in 

pripomočkov, itd.) 
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17.  vprašanje: Se vam zdi pouk športne vzgoje naporen? 

 

Tabela 6. 9: Poučevanje športne vzgoje 

Napornost Število odgovorov Odstotek 

odgovorov (%) 

Komulativni 

odstotek (%) 

Da, večkrat 6 8,1 8,1 

Včasih 37 50 58,1 

Redko 15 20,3 78,4 

Ne, nikoli 16 21,6 100 

Drugo 0 0  

Skupaj 74 100  

 

Pouk športne vzgoje se kar polovici (50 %) anketiranih učiteljev včasih zdi naporen.  

Poučevanje športne vzgoje je precej drugačno od poučevanja ostalih šolskih 

predmetov. Učence je veliko težje nadzorovati v tako velikem prostoru, kot je 

telovadnica, v primerjavi z razredom. Zelo se povečajo tudi tveganja za razne 

poškodbe. 

V telovadnici je ponavadi tudi bolj hrupno. K temu pripomorejo tekanje, igre z žogo, 

vpitje otrok in velik prostor. Zato morajo učitelji svojo jakost govora pogosto povečati, 

zaradi česar trpijo njihove glasilke. 

Zelo pomembno je, da ima učitelj dobro strukturirana in striktna pravila za obnašanje 

v telovadnici. Če imajo učenci točna in jasna navodila je delo lažje in ni treba 

velikokrat povzdignit glasu. 
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18. vprašanje: V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim delovnim okoljem? 

 

Tabela 6. 10: Vpliv hrupa na delovno okolje 

 Hrup me ne 

moti 

Hrup me 

občasno moti 

Hrup me zelo 

moti 

Manjkajoča 

vrednost 

 Število 

odgovo 

rov 

% 

odgovo 

rov 

Število 

odgov 

rov 

%  

odgovo 

rov 

Število 

odgov 

rov 

%  

odgovo 

rov 

Število 

odgov 

rov 

% 

odgovo 

rov 

Učilnica, v 

kateri 

poteka 

pouk 

 

25 

 

38,5 

 

31 

 

47,7 

 

9 

 

13,8 

 

9 

 

12,2 

Zbornica 61 88,4 6 8,7 2 2,9 5 6,8 

Kabinet, 

kjer se 

pripravljam 

na delo 

 

44 

 

89,8 

 

4 

 

8,2 

 

1 

 

2,0 

 

25 

 

33,8 

Ostali 

šolski 

prostori, 

kjer se 

zadržujete 

 

 

4 

 

 

5,4 

 

 

50 

 

 

70,4 

 

 

17 

 

 

23,9 

 

 

3 

 

 

4,1 

Prostor, 

kjer 

izvajate 

športno 

vzgojo 

 

23 

 

31,9 

 

34 

 

47,2 

 

15 

 

20,8 

 

2 

 

2,7 
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Tabela 6. 11: Vpliv svetlobe na delovno okolje 

 Premalo svetlobe Primerna 

svetloba 

Preveč 

svetlobe 

Manjkajoča 

vrednost 

 Število 

odgovo 

rov 

% 

odgovo 

rov 

Število 

odgov 

rov 

%  

odgovo 

rov 

Število 

odgov 

rov 

%  

odgovo 

rov 

Število 

odgov 

rov 

% 

odgovo 

rov 

Učilnica, v 

kateri 

poteka 

pouk 

13 22,0 44 74,6 2 3,4 15 20,3 

Zbornica 3 4,8 59 95,2 0 0 12 16,2 

Kabinet, 

kjer se 

pripravljam 

na delo 

12 26,1 34 73,9 0 0 28 37,8 

Ostali 

šolski 

prostori, 

kjer se 

zadržujete 

18 30,0 41 68,3 1 1,7 14 18,9 

Prostor, 

kjer 

izvajate 

športno 

vzgojo 

16 25,4 46 73,0 1 1,6 11 14,9 

 

Učiteljevo delovno okolje je sestavljeno iz večih prostorov. Največ časa učitelj preživi 

v razredu oz. učilnici, pouk športne vzgoje ponavadi poteka v telovadnici ali na 

šolskem igrišču. Potem pa sta tu še prostora, kjer se učitelji pripravljajo na pouk, 

zbornica in kabinet. 

Z zgornjim vprašanjem smo hoteli ugotoviti, kako so učitelji zadovoljnji s svojim 

delovnim okoljem glede na dva izpostavljena dejavnika: hrup in svetlobo. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Bogataj Alenka; diplomsko delo 

72 
 

Onesnaževanje s hrupom je vir stresa, ki ga pogosto spregledamo. Čeprav zna 

veliko ljudi filtrirati neprestani hrup, kot ga povzroča cestni promet, preveč hrupa 

dokazano resno škoduje zdravju in slabo vpliva na sluh in krvni tlak (Balfour, 2012). 

 

Ugotovili smo, da je večina učiteljev zadovoljna s svetlobo v vseh delovnih prostorih. 

Hrup pa občasno moti skoraj polovico anketiranih učiteljev v učilnici in v prostoru, kjer 

izvajajo športno vzgojo. Kar 70 % anketiranih učiteljev pa hrup občasno moti v ostalih 

šolskih prostorih, kjer se zadržujejo. To so hodniki in igrišča, kjer imajo otroci prostor 

za odmor in sprostitev. Mislim, da morajo učitelji v tem času malo potrpeti, saj otroci 

potrebujejo prostor, kjer se lahko razživijo in dajo iz sebe svojo otroško veselje in 

energijo. 

 

 

19. vprašanje: Bi ure športne vzgoje raje prepustili športnim pedagogom? 

 

Graf 6.13: Prepustitev športne vzgoje športnim pedagogom 

 

 

Iz grafa lahko razberemo, da 87 % učiteljev športne vzgoje ne bi raje prepustila 

športnim pedagogom. To pomeni, da ti učitelji radi poučujejo športno vgojo, kljub 

temu, da se jim ta včasih zdi naporna in da se za to počutijo tudi dovolj sposobne in 

strokovno podkovane.  
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10 % anketiranih učiteljev pa bi svoje ure športne vzgoje raje prepustilo športnim 

pedagogom. Razlogov za to je lahko več. Mogoče se sami ne počutijo dovolj 

sposobne in nimajo dovolj znanja. 

3 % anketiranih učiteljev so označili možnost drugo, kar pomeni, da že poučujejo 

skupaj s športnim pedagogom ali, da bi si želeli delati skupaj z njim. 

Mislim, da poučevanje razrednega učitelja in športnega pedagoga v tandemu prinaša 

veliko prednosti in koristi za poučevanje športne vzgoje. Športni pedagogi imajo po 

navadi več znanja in izkušenj na področju športa, kot razredni učitelji. Na drugi strani, 

pa ima razredni učitelj več pedagoškega znanja in otroke bolje pozna. Če združita 

moči lahko skupaj oblikujeta kvalitetne ure športne vzgoje in gibanje otrokom čim bolj 

približata. 

 

20.  vprašanje: Ali je med uro športne vzgoje jakost vašega govora veliko večja 

kot sicer? 

 

Graf 6. 14: Večja jakost govora med uro športne vzgoje 

 

  

Več kot polovica anketiranih učiteljev (58,1 %) meni, da je med uro športne vzgoje 

jakost njihovega govora včasih večja kot sicer. Osemindvajset odstotkov anketiranih 

učiteljev pravi, da je njihova jakost govora med uro športne vzgoje vedno večja. Za 
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odgovor, da je jakost govora redko večja se je odločila le 12 % učiteljev, samo 2 % 

učiteljev pa je mnenja, da njihova jakost govora med vodenjem športne vzgoje ni 

nikoli večja kot sicer. 

V telovadnici se hrup zelo poveča. (Tekanje in kričanje otrok, velik prostor, igre z 

žogami). Zato je ponavadi psihična in fizična obremenitev učiteljev v telovadnici večja 

kot v razredu. 

Učitelji bi morali poiskati drugačne načine za vodenje športne vzgoje, da njihove 

glasilke ne bi tako trpele. Mislim, da pri tem veliko vlogo igrajo jasna pravila in 

navodila obnašanja v telovadnici. 
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H1: Učitelji v prekmurski regiji so športno dejavni povprečno manj kot 3 ure na 

teden. 

Hipotezo moram ovreči, saj sem iz dobljenih odgovorov dobila rezultat, da so 

anketirani učitelji dejavni 4 ure na teden. Mislim, da dejanska slika ni takšna, saj 

povprečje zelo močno dviguje nekaj učiteljev, ki so dejavni več kot 10 ur na teden. 

 

H2: Več kot polovica učiteljev prekmurske regije meni, da skrbi dobro za svoje 

zdravje. 

Zgornjo hipotezo lahko potrdim, saj so se moja predvidevanja izkazala za pravilna. 

12 % učiteljev zelo dobro skrbi za svoje zdravje, kar 64 % učiteljev pa je mneja, da 

kar dobro skrbijo za svoje zdravje. 

 

H3: Učitelji prekmurske regije so v zadnjih 12-ih mesecih najpogosteje obiskali 

splošnega zdravnika v zimskih mesecih. 

Zgornjo hipotezo smo morali ovržti. Predvidevala sem, da učitelji največkrat obiščejo 

splošnega zdravnika, iz dobljenih rezultatov pa sem videla da temu ni tako. Izkazalo 

se je, da le 20 učiteljev (27 %) obiskalo splošnega zdravnika. Res pa je, da so le tega 

največkrat obiskali v zimskih mesecih: novembra, decembra, januarja in februarja.  

 

H4:Učitelji, ki poučujejo v prekmurski regiji so povprečno odsotni z dela 5 dni 

ali manj v letu. 

Svojo hipotezo lahko potrdim, saj so učitelji povprečno manjkali 4,7 dni. Najmanjše 

število dni odsotnosti je nič, kar pomeni, da nekateri učitelji niso v zadnjem šolskem 

letu nikoli manjkali na delovnem mestu zaradi zdravstvenih težav. Največje število 

dni odsotnosti pa je 84 dni, kar je zelo veliko. 

 

H5: Učitelji, ki poučujejo v prekmurski regiji, svoje zdravstveno stanje 

ocenjujejo kot dobro in menijo, da dobro skrbijo za svoje zdravje. 

Hipotezo lahko potrdimo v celoti, saj 9 % anketiranih učiteljev svoje zdravstveno 

stanje ocenjuje kot zelo dobro. Največ učiteljev, kar 68 % pa je svoje zdravstveno 

stanje ocenilo kot dobro. 
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Pri naslednjem vprašanju, ki se nanaša na skrb za zdravje se je polovica učiteljev 

opredelila, da za svoje zdravje kar dobro skrbijo. Dvanajst odstotkov anketiranih 

učiteljev pa je mnenja, da za svoje zdravje zelo dobro skrbijo. 

To vprašanje se mi zdi precej subjektivno, saj nekdo lahko veliko naredi za svoje 

zdravje, pa se mu bo zdelo, da bi lahko naredil še kaj več. Medtem, ko nekdo drug 

slabo skrbi za svoje zdravje, pa se mu bo zdelo, da je naredil dovolj. 

 

H6: Več kot polovica učiteljev prekmurske regije se počuti napete ali pod 

stresom. 

Iz rezultatov, ki smo jih dobili lahko našo hipotezo potrdimo. Kar polovica anketiranih 

učiteljev (51 %) je odgovorila, da se občasno počuti napete, pod stresom ali velikim 

pritiskom. 38 % učiteljev stres in velike pritiske doživlja pogosto, 4 % učiteljev se je 

opredelilo, da so pod stresom vsak dan. Sedem odstotkov učiteljev je napetih in pod 

pritiski zelo redko. Vsi pa stres doživljajo vsaj občasno, saj se za možnost »nikoli« ni 

odločil noben učitelj. 

 

H7: Večina učiteljev prekmurske regije meni, da stres in velike pritiske 

premagujejo z manjšim naporom. 

Iz dobljenih rezultatov lahko vidimo, da kar 61 anketiranih učiteljev (82,4 %) z nekaj 

truda obvladuje stres, napetosti in pritiske, 10 (13,5 %) stres obvladuje z večjim 

naporom, 3 (4,1 %) pa zlahka obvladuje stresne situacije. To pomeni, da so bila naša 

predvidevanja pravilna in, da našo hipotezo lahko potrdimo. 

 

H8: Manj kot polovica učiteljev, ki poučujejo v prekmurski regiji, je v preteklosti 

kadila ali kadi sedaj. 

Izkazalo se je, da so bila naša predvidevanja pravilna, zato zgornjo hipotezo lahko 

potrdimo. 

48 učiteljev, kar predstavlja 64,9 % ne kadi in nikoli ni kadilo, 18 učiteljev (24,3 %) je 

v preteklosti kadilo, a sedaj ne kadi več. 

 

H9: Večina učiteljev, ki poučujejo v prekmurski regiji je zadovoljna s svojo 

telesno težo. 
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Tudi to hipotezo lahko potrdimo, saj je večina učiteljev zadovoljnih s svojo telesno 

težo, to je kar 68 %, 31% učiteljev pa bi želelo biti bolj suhih. 

 

H10: Največ učiteljev iz prekmurske regije ima okvare hrbtenice. 

Hipotezo moramo ovržti, saj so okvare hrbtenice le ena izmed težav ali bolezni, 

katere se pogosteje pojavljajo pri anketiranih učiteljih prekmurske regije. Ostali dve 

težavi, ki sta prav tako pogosti, sta hipertenizija in alergije. 

 

H11: Večina učiteljev, ki poučujejo v prekmurski regiji, rada poučuje športno 

vzgojo in je mnenja, da pouk športne vzgoje ni naporen. 

Pravilno smo predvidevali, da učitelji radi poučujejo športno vzgojo, saj jih rado 

poučuje kar 99 %. Naša predvidevanja pa so bila napačna v drugem delu hipoteze, 

saj se 8,1 % anketiranih učiteljev pouk športne vzgoje vedno zdi naporen, kar 50 % 

učiteljev pa se pouk športne vzgoje včasih zdi naporen. Zato moramo hipotezo ovržti. 

 

H12: Manj kot polovica učiteljev, ki poučujejo v prekmurski regiji, bi ure 

športne vzgoje raje prepustila športnim pedagogom.Hipotezo lahko potrdimo, saj 

bi samo 10 % anketiranih učiteljev svoje ure športne vzgoje raje prepustilo športnim 

pedagogom. Ostalim učiteljem je poučevanje športne vzgoje všeč in se tudi počutijo 

dovolj sposobne in pedagoško podkovane za vodenje ur športne vzgoje. 

 

H13: Učitelje v prekmurski regiji ne motijo hrupni delovni prostori. 

Hipotezo moramo ovržti, saj hrup učitelje vsaj občasno moti. Hrup občasno moti 

skoraj polovico anketiranih učiteljev v učilnici in v prostoru, kjer izvajajo športno 

vzgojo. Kar 70 % anketiranih učiteljev pa hrup občasno moti v ostalih šolskih 

prostorih, kjer se zadržujejo med odmori. 
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7. 0 SKLEP 

 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, katere so bolezni razrednih učiteljev, ki 

poučujejo v prekmurski regiji. Zanimalo nas je, kako živijo razredni učitelji, koliko 

časa namenijo športni dejavnosti in ali si prizadevajo za zdrav življenski slog. 

V današnjih časih ljudje vse preveč sedimo in premalo časa posvetimo športni 

dejavnosti. Včasih je bil način življenja zelo drugačen, ljudje so opravljali težka fizična 

opravila, saj niso imeli strojev, ki bi namesto njih opravljali dela. Veliko so hodili, saj 

niso imeli raznovrstnih prevoznih sredstev, kot jih imamo danes. Naša generacija pa 

si je vse poenostavila do te mere, da je zanemarila lastno telo. Večina ljudi sedi pred 

računalniki in preko njega opravlja svoje delo, če hočemo kam priti uporabimo avto 

ali kakšno drugo prevozno sredstvo. Otroci v današnji družbi raje sedijo za 

računalniki ali gledajo televizijo, kot da bi se šli  vozit s kolesom.   

Učitelji morajo poučevati o zdravem načinu življenja, o pomenu športa in zdrave 

prehrane. Ni pa dovolj, da to le poučujejo, tako morajo tudi živeti, saj imajo dejanja 

veliko večji učinek, kot  pa besede. Biti morajo zgled učencem, zato ni vseeno kako 

učitelji živijo. Pomembno je, da v učencih vzbudijo željo in potrebo po gibanju že v 

zgodnjih letih. Navade, ki jih otrokom privzgojimo že v otroštvu, jih bodo najverjetneje 

spremljale tudi v odrasli dobi. 

Učiteljski poklic je zelo naporen in stresen. Učitelj mora biti dober pedagog, 

svetovalec, umetnik, pisatelj, računovodja, igralec, tehnik, detektiv, razsodnik, 

poslušalec, itd. Skratka učiteljski poklic potrebuje osebe, ki imajo zelo veliko energije 

in veselja do dela z otroki. Za energijo in veselje pa je prvi pogoj dobro zdravje in 

počutje. Zato je zelo pomembno, da so učitelji v dobri psihični in fizični kondiciji. 

Dobljeni podatki kažejo na to, da se učitelji prekmurske regije lahko pohvalijo z 

dobrim zdravstvenim stanjem in, da jih večina skrbi za zdrav življenjski slog. Večina 

jih občasno občuti stres in velike pritiske, ki jih nekateri le s težavo premagujejo. Zelo 

pomembno je, da vsak učitelj najde način, kako se sprostiti in pozabiti na skrbi. 

Mislim, da je prav stres tisti, ki zelo negativno vpliva na zdravstveno stanje učiteljev in 

kvaliteto njihovega dela. 
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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). 

Zelo pomembno je, da vsak učitelj najde način, kako se sprostiti in pozabiti na skrbi. 

Če se redno rekreiramo in zdravo prehranjujemo se naše telo napolni z energijo, 

dobro se počutimo v svoji koži, počutimo se močnejše in posledično tudi 

samozavestnejše. Tako se lažje soočamo z našim delom in stresnimi situacijami. 

Z  diplomskim delom  želimo spodbuditi vse učitelje k zdravemu načinu življenja, ki 

vključuje zdravo prehrano, telesno aktivnost, dovolj počitka in spanja, odpovedovanje 

škodljivim razvadam ter konstruktivno premagovanje stresnih situacij. Pomembno je, 

da si učitelji utrdijo samozaupanje in samospoštovanje ter razvijejo optimističen 

pogled na življenje. Samo optimistični in samozavestni učitelji bodo lahko v otroke 

vlivali optimizem in jih učili ter vzgajali za življenje. 
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9. 0 PRILOGE 

Spoštovani učitelj/ica razrednega pouka! 

Moje ime je Alenka Kalan. Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni 

pouk. Ob zaključku študija v okviru diplomskega dela opravljam raziskavo na področju športa 

pri predmetu Teorija športa z didaktiko športne vzgoje.  Tema raziskave so bolezni, okvare, 

poškodbe, nastale kot posledica opravljanja učiteljskega dela. Mentorica diplomskega dela je 

dr. Vesna Štemberger. 

Vprašalnik, ki je pred Vami, je namenjen razrednim učiteljem in športnim pedagogom v 
pomurski regiji. 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. 
 
Alenka Kalan 
Ljubljana, 2. 4. 2013 

I. SPLOŠNI PODATKI 

1. Prosim, obkrožite ali vpišite podatke. 

Spol   M  Ž 

Leto rojstva  _________  

Delovna doba  ______ let 

Ime šole  

 ______________________________________________________ 

 
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 
 c) športni pedagog, delam v telovadnici 
 d) športni pedagog, 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. 
 
 a) čisto spodnji 
 b) delavski 
 c) srednji  
 d) višji srednji 
 e) zgornji 
 f) ne vem 
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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
T. 

OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

zobozdravn
ik 

JUN. JUL. AVG. SEP
T. 

OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

ginekolog JUN. JUL. AVG. SEP
T. 

OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

specialist 
(1) 

JUN. JUL. AVG. SEP
T. 

OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

specialist 
(2) 

JUN. JUL. AVG. SEP
T. 

OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

drugo JUN. JUL. AVG. SEP
T. 

OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

 
3. Kdaj običajno obiščete splošnega zdravnika? Možnih več odgovorov. 
 
 a) hodim na redne, preventivne preglede 
 b) ob prvih znakih bolezni 
 c) tedaj, ko si sam/a ne morem več pomagati 
 d) tedaj, ko sem zelo hudo bolan/a, poškodovan/a 
 e) kadar potrebujem napotnico 
 
4. Koliko dni ste bili v zadnjih 12-ih mesecih zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z dela 
oziroma nezmožni opravljati običajne delovne obveznosti? Če se ne spomnite točno, 
vpišite približno število dni. 
Število dni:  ________ 
 
5. Obkrožite, v katerih mesecih v tem šolskem letu, ste bili zaradi bolezni ali poškodbe 
odsotni z dela oziroma nezmožni opravljati običajne delavne obveznosti. 
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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 
b) kar dobro 
c) bolj malo, premalo 
d) skoraj nič 
e) ne vem, kaj bi rekel/a 

 
8. Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom? 
 

a) nikoli 
b) zelo redko 
c) občasno 
d) pogosto 
e) vsak dan 

 
9. Kako obvladujete napetosti, strese in pritiske, ki jih doživljate v življenju? 
 

a) Zlahka jih obvladujem. 
b) Z nekaj truda jih obvladujem . 
c) Z večjim naporom jih obvladujem. 
d) S hudimi težavami jih še obvladujem. 
e) Ne obvladujem jih, moje življenje je skoraj neznosno. 

 
10. Ali vi ali katerikoli drug član vaše družine kadi v stanovanju ali v bivalnih 
prostorih? 

 
  DA     NE 

 
11. Ali sedaj kadite? 
 

a) ne kadim in nikoli nisem kadil-a 
b) sedaj ne kadim, a prej sem kadil-a 
c) sedaj kadim 

 
12. Vpišite podatke 
 
Telesna višina: ___ cm 

Telesna  teža: ____ kg  
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13. Kakšen je vaš odnos do vaše telesne teže? 
 

a) Vseeno mi je. 
b) Zadovoljen/na sem s svojo telesno težo. 
c) Rad/a bi bil/a bolj suh/a. 
d) Rad/a bi bil/a bolj debel/a. 

 
 

14. Ali imate katero od navedenih bolezni ali stanj, ki jih je ugotovil oziroma potrdil 
zdravnik? (Prosim, naredite križec pri vseh odgovorih, ki se nanašajo na vas.) 

  

 zvišan krvni tlak (hipertenzija) 

 sladkorno bolezen (diabetes) 

 prebolelo srčno kap (miokardni infarkt) 

 bolečino v prsih pri mirovanju ali med telesno dejavnostjo (angina pektoris) 

 srčno popuščanje  

 možgansko kap in njene posledice 

 bolezni in okvare hrbtenice 

 bolezni  in okvare sklepov (artritisi in artroze) 

 kronično obstruktivno pljučno bolezen 

 bronhialno astmo 

 čir (ulkus) na želodcu ali dvanajstniku 

 jetrno cirozo 

 kronično okvaro glasilk 

 alergijo, (na kaj): ______________________________________ 

 delna, popolna izguba sluha 

 katero od avtoimunskih bolezni (hepatitis, multipla skleroza, revmatoidni artritis …) 

 psihična obolenja ( depresija, shizofrenija, anksioznost ipd.) 

 drugo, (ni zgoraj našteto): 
_____________________________________________________ 

 
15. Kako pogosto se v enem šolskem letu srečujete s katero od spodaj naštetih težav 
in menite, da so posledica vašega delovnega okolja oziroma poklica, ki ga opravljate? 
Občasno pomeni enkrat v šolskem letu, pogosto večkrat v šolskem letu in zelo pogosto 
pomeni vsaj enkrat mesečno. 
 

Zdravstvena težava  Nikoli 
 

Občasno 
 

  
Pogosto 

 

     Zelo 
pogosto 

hripavost     

izguba glasu     

prehlad     

težave s sluhom     

utrujenost     

izčrpanost     

glavobol     

vnetje sečil     

bolečine v vratnem predelu hrbtenice     

bolečine v križu     

bolečine v kolku     

bolečine v kolenu     

bolečine v zapestju     

bolečine v komolcu     
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bolečine v ramenskem sklepu     

bolečine v želodcu     

težave s prebavo     

težave z vidom     

nespečnost     

 
 

II. 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 pot 
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 pot 
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 pot 
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 pot 
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 pot 
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 pot 
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 pot 
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 pot 
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 pot 
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 pot 
na delo 

na poti 
z dela 

drugje: redni 
pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

zvin gležnja športno 
interesne 

Športni 
dan, šola 

na pot 
na delo 

na poti 
z dela 

drugje: redni 
pouk, 

Št.dni: brez 
bolniškega 
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dejavnosti v naravi predmet: dopusta 

izpah 
sklepa 

športno 
interesne 
dejavnosti 

Športni 
dan, šola 
v naravi 

na pot 
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 pot 
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 pot 
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 pot 
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 pot 
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: 

_____________________________________________________________ 
 
 
5. V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim delovnim okoljem? 
 

 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 
uporabljamo 
ob slabem 
vremenu 
oziroma ko je 
zunaj temno 

preveč 
svetlobe, 
nenehno 
moramo 
zastirati 
okna 

učilnica, v kateri 
poteka pouka 

      

zbornica        

kabinet, kjer se 
pripravljam na 
delo 
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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! 
 

 

 


